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Útdráttur	  

Verkefni þetta fjallar um andlega líðan sjúklinga eftir árangursríka endurlífgun. 

Tilgangurinn er að setja fram rannsóknaráætlun og bæta við þá þekkingu sem til 

staðar er um efnið. Settar eru fram þrjár rannsóknarspurningar og þær hafðar að 

leiðarljósi við alla vinnu verkefnisins. Þessar spurningar eru: 1) Hvaða áhrif hefur 

endurlífgun á andlega líðan sjúklings? 2) Hefur nærvera aðstandenda við endurlífgun 

áhrif á andlega líðan sjúklings? 3) Upplifa sjúklingar áfallastreitu eftir árangursríka 

endurlífgun?  

Hjartastopp hefur ólík áhrif á líðan einstaklinga og það sem á eftir kemur. Oft upplifa 

sjúklingar ótta og öryggisleysi, minnkaða afkastagetu og minnisleysi eftir hjartastopp, 

en flestum tekst þó að aðlagast breyttu ástandi sínu. Áfallastreita er eðlilegt viðbragð 

við jafn mikilli ógn og hjartastopp er en getur þróast út í áfallastreituröskun ef 

viðeigandi aðstoð er ekki veitt. Eftir árangursríka endurlífgun er mikilvægt að ræða 

við sjúklinginn um atburðinn og aðstoða hann við að koma úrvinnslu tilfinninga sinna 

í góðan farveg. Nærvera aðstandenda getur haft jákvæð áhrif á líðan sjúklingsins sem 

og aðstandendanna sjálfra. Skiptar skoðanir eru á því hvort leyfa eigi nærveru 

aðstandenda við endurlífgun en mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk, ekki síst 

hjúkrunarfræðingar, skoði hvert tilfelli fyrir sig. Hjúkrunarfræðingar gegna því 

veigamiklu hlutverki í endurlífgunarferlinu, þeir eru meðal annars oft fyrstir til að 

uppgötva og meðhöndla upphafseinkenni hjartastopps. Heildræn hjúkrun er lykilatriði 

eftir áföll á borð við hjartastopp því hjúkrun andlegra fylgikvilla er ekki síður 

mikilvæg en líkamlegra.  

Í rannsóknaráætlun þessari hefur verið sett fram tillaga að rannsókn byggðri á 

eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem tekin verða tvö hálfstöðluð djúpviðtöl við 
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einstaklinga sem lifað hafa af endurlífgun og uppfylla fyrirfram ákveðin skilyrði. 

Notuð verður fyrirbærafræðileg nálgun við úrvinnslu gagna.  

Vonast er til að niðurstöður fyrirhugaðrar rannsóknar gefi dýpri skilning á andlegri 

líðan sjúklinga eftir endurlífgun og viðbót við þá þekkingu sem nú þegar er til staðar. 

Lykilhugtök: Endurlífgun, andleg líðan, heildræn hjúkrun, áfallastreita, 

aðstandendur. 
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Abstract 

This research proposal gathers information on the mental health of patients following 

a successful cardiopulmonary resuscitation and adds to the knowledge that already 

exists on the matter. Three research questions were presented and kept as guidelines 

throughout all working stages of this proposal. These questions were: 1) How does 

cardiopulmonary resuscitation affect patients mental health? 2) Does the presence of 

relatives during cardiopulmonary resuscitation affect patients mental health? 3) Do 

patients experience post-traumatic stress following cardiopulmonary resuscitation?  

Patients’ well-being following a successful resuscitation depends on many factors and 

it is very different between individuals how they deal with such difficulties. In 

succession to a cardiac arrest patients may experience fear, insecurity, reduced 

performance capacity and memory loss. Later on most patients adapt to the changes 

following a successful cardiopulmonary resuscitation. Post-traumatic stress is a 

normal reaction to great threats such as cardiac arrest. However, if kept untreated the 

condition can become chronic, which is called post-traumatic stress disorder.  

Following a successful cardiopulmonary resuscitation it is important to discuss the 

incident with the patient and assisting him as he comes to terms with his feelings on 

the matter. The presence of relatives during resuscitaton can sometimes have good 

effect on patients as well as the mental health of the relatives themselves. Opinions 

differ on whether relatives should be allowed to be present during resuscitation. 

However, it is important that health care professionals, nurses included, evaluate each 

case individually and assess it bearing that in mind. Nurses play an important role in 

the resuscitation process. For example, they are often the first ones to detect and treat 

the early signs of cardiac arrest. Holistic nursing is crucial following cardiac arrest 



Áhrif endurlífgunar á andlega líðan sjúklinga vi 

because caring for mental health is as important as caring for patients’ physical 

health.  

A research proposal is presented which is based on a qualitative research method. 

Two semi-structured in depth interviews will be recorded and the participants will be 

cardiac arrest survivors who fulfil the predefined criteria. Phenomenology will be 

used to process the data.  

Hopefully the results will give a deeper understanding of patients’ mental health 

following resuscitation as well as adding to the knowledge that already exists on 

physical complications.  

Key words: Cardiopulmonary resuscitation, mental health, holistic nursing, post-

traumatic stress, relatives. 
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1.	  Inngangur	  

Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni til B.S. gráðu í hjúkrunarfræði. 

Verkefnið hefst á heimildasamantekt sem fjallar almennt um endurlífgun og andlega 

líðan sjúklinga eftir endurlífgun. Farið verður í skilgreiningu á endurlífgun, tíðni og 

lifun, ásamt því að útlista helstu einkenni áfallastreitu og algengi hennar. Einnig verða 

aðrir fylgikvillar endurlífgunar skoðaðir og mögulegir áhrifaþættir á það hvernig 

sjúklingum reiðir af eftir endurlífgun. Víðtæku hlutverki hjúkrunarfræðinga í 

endurlífgunarferlinu verður lýst og mikilvægi heildrænnar hjúkrunar undirstrikað. 

Í aðferðarfræðikaflanum verður tillaga að rannsókn á efninu kynnt. Þar verður 

fjallað um hvaða rannsóknaraðferð verður fyrir valinu og færð rök fyrir því, hvernig 

rannsóknin verður framkvæmd, val á úrtaki rökstutt og hvernig gagnasöfnun og 

úrvinnsla fer fram. Því næst verður fjallað um þá siðfræðilegu þætti sem hafa þarf í 

huga við framkvæmd rannsóknarinnar og að lokum verður farið í réttmæti og 

áreiðanleika rannsóknarinnar.  

Síðasti kaflinn er umræðukafli þar sem gerð verður samantekt á meginmáli og 

vangaveltur höfunda fléttaðar saman við fræðilegar heimildir. Auk þess verða gildi 

efnisins fyrir hjúkrun rakin. 

1.1.	  Hvað	  er	  endurlífgun?	  

Endurlífgun er ferli sem miðar að því að koma hjartanu aftur af stað eftir 

skyndilegt stopp og endurheimta þar með blóðflæði til líffæra. Endurlífgun getur átt 

sér stað innan sem utan sjúkrahúss. Grunnendurlífgun er hægt að veita nánast hvar 

sem er, en undirstaða hennar er hjartahnoð. Sérhæfð endurlífgun fer hins vegar að 

mestu fram á sjúkrahúsum undir stjórn sérfræðinga. Til þess að undirstrika mikilvægi 

grunnendurlífgunar hafa ýmis flæðirit verið gerð í uppfræðsluskyni til að auðvelda 
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almenningi að ná tökum á henni. Eitt slíkt er lífkeðjan en markmið hennar er að auka 

lífslíkur sjúklings í hjartastoppi. Fyrsti hlekkurinn í keðjunni vísar til mikilvægi þess 

að greina fljótt einkenni hjartastopps og hringja strax á aðstoð. Miðjuhlekkirnir standa 

fyrir gildi þess að hefja hjartahnoð og gefa rafstuð eins fljótt og auðið er en síðasti 

hlekkurinn táknar eftirmeðferð að lokinni endurlífgun, þar sem megináhersla er lögð á 

að viðhalda starfsemi heila og hjarta. Sé hratt og vel staðið að hverjum hlekk 

keðjunnar aukast líkur á árangursríkri endurlífgunin til muna (Nolan o.fl., 2010; 

Rauði kross Íslands, Skyndihjálparráð Íslands og Endurlífgunarráð Íslands, 2010; van 

Alem, Waalewijn, Koster og de Vos, 2004). 

Nærvera aðstandenda í endurlífgun hefur verið mikið rædd og áhrif hennar í 

og eftir endurlífgunina verið rannsökuð ítrekað (Kingsnorth-Hinrichs, 2010; Morrison 

o.fl., 2010; Robinson, Mackenzie-Ross, Campbell Hewson, Egleston og Prevost, 

1998). Vísbendingar eru um að nærvera aðstandenda hafi góð áhrif á andlega líðan 

sjúklingsins og þess sem viðstaddur er (Robinson o.fl., 1998). Þó eru afar skiptar 

skoðanir meðal heilbrigðisstarfsmanna um það hvort aðstandendur ættu að vera 

viðstaddir endurlífgun eða ekki. Mismunandi er á milli sjúkrahúsa hvort reglur eru til 

um nærveru aðstandenda en niðurstöður rannsókna sýna að viðhorf hjúkrunarfræðinga 

vega oft meira en reglur. 

Þrátt fyrir þær fjölmörgu rannsóknir sem gerðar hafa verið á efninu, hafa áhrif 

endurlífgunar á andlega líðan hjá sjúklingnum sjálfum verið lítið skoðuð. Meiri 

áhersla hefur verið lögð á að rannsaka áhrifin á þann sem veitir endurlífgunina og 

líðan aðstandenda sem eru viðstaddir endurlífgunina. Tilgangur þessarar 

rannsóknaráætlunar er því fyrst og fremst að stuðla að því að hægt verði að auka við 

þá þekkingu sem nú þegar er til varðandi andlega líðan sjúklinga eftir endurlífgun.  
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1.2.	  Rannsóknarspurningar	  	  

 Eftirfarandi rannsóknarspurningar eru hafðar að leiðarljósi í fræðilegri 

samantekt og við gerð fyrirhugaðrar rannsóknar. 

1. Hvaða áhrif hefur endurlífgun á andlega líðan sjúklings? 

2. Hefur nærvera aðstandenda við endurlífgun áhrif á andlega líðan sjúklings? 

3. Upplifa sjúklingar áfallastreitu eftir árangursríka endurlífgun? 

1.3.	  Gildi	  fyrir	  hjúkrun	  

Þegar niðurstöður rannsókna á reynslu sjúklinga af endurlífgun eru skoðaðar 

er oft áberandi hversu mikilvægu hlutverki hjúkrunarfræðingar gegna í ferlinu 

(O'Brien og Fothergill-Bourbonnais, 2004). Endurlífgunarferlið sjálft er 

óhjákvæmilega læknisfræðilega miðað að miklu leyti þrátt fyrir að 

hjúkrunarfræðingar spili þar stórt hlutverk. Nærvera, fræðsla og inngrip 

hjúkrunarfræðinga í og eftir endurlífgun geta skipt sköpum hvað varðar andlega líðan 

sjúklingsins og hvernig honum reiðir af eftir atburðinn.  

Hugsanlegt er að fyrirhuguð rannsókn geti hjálpað til við að halda umræðunni 

um hlutverk hjúkrunarfræðinga í endurlífgun opinni ásamt því að vekja athygli á 

mikilvægi heildrænnar hjúkrunar í og eftir endurlífgun, ekki síst andlegri hjúkrun.  

1.4.	  Skilgreiningar	  meginhugtaka	  

Endurlífgun: Ferli sem miðar að því að koma hjartanu aftur af stað eftir skyndilegt 

hjartastopp og endurheimta þar með blóðrás til mikilvægra líffæra (Bylgja Kærnested, 

Ólafur Skúli Indriðason, Jón Baldursson og Davíð O. Arnar, 2009). 

Andleg líðan: Hluti af andlegu heilbrigði og tilfinningalegu jafnvægi sem verður fyrir 

áhrifum frá umhverfi og reynslu viðkomandi. 
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Áfallastreita: Líkamleg, hugræn og tilfinningaleg viðbrögð einstaklings eftir 

raunverulega eða ímyndaða ógn.  

Aðstandendur: Foreldrar, systkin, maki, börn, vinir eða aðrir einstaklingar nánir þeim 

sjúklingi sem um ræðir.  

Heildræn hjúkrun: Að hjúkrunarfræðingur sinni þörfum skjólstæðings síns sem snúa 

að líkamlegum, andlegum, félagslegum og trúarlegum þáttum. 

1.5.	  Gagnasöfnun	  og	  leitarorð	  

Við gagnasöfnunina voru helst notuð gagnasöfnin Cinahl og Science direct en 

einnig Leitir.is og Pubmed. Leitarvélin ProQuest var notuð ásamt Google scholar. Þá 

voru lesnar ýmsar bækur, heimasíður Evrópska endurlífgunarráðsins (European 

resuscitation council) og Amerísku hjartasamtakanna (American heart association) 

auk tímarita byggð á gagnreyndri þekkingu sem fjalla um endurlífgun og hjúkrun við 

endurlífgun. 

1.5.1.	  Leitarorð.	  	  

Íslensk: endurlífgun, áfallastreita. 

Ensk: Resuscitation, CPR, nursing interventions, nurses, emotions after CPR, 

psychological effect, psychotraumatic, postresuscitation care, post-traumatic stress, 

cardiac arrest. 
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2.	  Áhrif	  endurlífgunar	  á	  andlega	  líðan	  sjúklinga	  

Hér á eftir er fræðileg samantekt á efni um áhrif endurlífgunar á andlega líðan 

sjúklinga. Fyrst verður fjallað um endurlífgun, hvaða breytingar verða á líkamlegu 

ástandi við hjartastopp, áhrif á horfur einstaklingsins og tölfræðilegar upplýsingar. Því 

næst verður farið í helstu líkamlegu fylgikvilla og gerð grein fyrir áhrifum 

árangursríkrar endurlífgunar á andlega líðan. Ein af mögulegum afleiðingum er 

áfallastreita sem verður fjallað um í sér kafla auk þess sem gildi fyrir hjúkrun verða 

rakin. Allt skiptir þetta máli í endurlífgun sjúklinga og hjúkrun eftir árangursríka 

endurlífgun. 

2.1.	  Endurlífgun	  

Hjartað er eitt af lífsnauðsynlegu líffærum líkamans. Virkni hjartans byggir á 

markvissri rafvirkni sem veldur samdráttum í svokölluðum hjartahólfum og dælir 

þannig blóði út í æðar líkamans. Meginhlutverk hjartans er að viðhalda blóðrás um 

líkamann og þar með súrefnisflutningi. Verði rafvirknin ómarkviss eða algjört tap á 

henni, getur hjartað ekki lengur dælt blóði um líkamann og verður þá fljótt 

súrefnisskortur sem veldur dauða á frumum (William, 2010). Hjartastopp hefur verið 

skilgreint á marga vegu en sú skilgreining sem hér verður stuðst við er að hjartastopp 

verði þegar skyndileg bilun verður á starfsemi hjartans, einstaklingur hrynur niður, 

meðvitund er ekki til staðar og hann svarar ekki áreiti (Davíð O. Arnar o.fl., 2002; 

William, 2010).  

Þegar hjartastopp verður er mikilvægt að bregðast fljótt við og hefja 

grunnendurlífgun sem fyrst. Endurlífgun er ferli sem hefur það markmið að koma 

hjartanu af stað aftur eftir skyndilegt hjartastopp og þar með blóðflæði til líffæra í 

líkamanum auk þess að endurheimta heilsu og lina þjáningar (Bylgja Kærnested o.fl., 

2009; Morrison o.fl., 2010; William, 2010). 
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Endurlífgun skiptist í grunnendurlífgun og sérhæfða endurlífgun. Hið 

fyrrnefnda kannast flestir við og samanstendur af hjartahnoði, öndunaraðstoð og 

notkun sjálfvirkra stuðtækja. Sérhæfð endurlífgun fer nánast alfarið fram inni á 

sjúkrahúsum en í henni eru notuð lyf og handvirk hjartastuðtæki (Nolan o.fl., 2010).  

Ýmis flæðirit hafa verið búin til í þeim tilgangi að gera endurlífgun utan 

sjúkrahúsa skilvirkari. Eitt þessara flæðirita er svokölluð lífkeðja (sjá mynd 1) en 

henni er ætlað að sýna á einfaldan hátt tengslin á milli þeirra aðgerða sem 

framkvæmdar eru frá hjartastoppi, eða alvarlegu ástandi sem leitt gæti til hjartastopps, 

að sérhæfðri endurlífgun. Markmið keðjunnar er að stytta tímann frá því að kalla þarf 

eftir aðstoð þar til aðstoð er veitt og auka þannig lífslíkur einstaklinga sem lenda í 

hjartastoppi. Hlekkir lífkeðjunnar eru fjórir og lýsir hver þeirra hluta af atburðarrás 

endurlífgunar. Fyrsti hlekkurinn bendir á hversu mikilvægt er að átta sig á aðstæðum 

fljótt og örugglega, greina einkenni hjartastopps og hringja strax á aðstoð. Hlekkirnir í 

miðjunni, númer tvö og þrjú, vísa á nauðsyn þess að hefja hjartahnoð og gefa rafstuð 

eins fljótt og auðið er. Síðasti hlekkurinn vísar svo til eftirmeðferðar eftir endurlífgun, 

en þar er megináhersla lögð á að viðhalda starfsemi líffæra, sérstaklega heilans og 

hjartans (Nolan o.fl., 2010; Rauði kross Íslands o.fl., 2010). 

 

 

Mynd 1. Lífkeðjan (Rauði kross Íslands o.fl., 2010) 



Áhrif endurlífgunar á andlega líðan sjúklinga 7 

Grunnendurlífgun hefst við fyrstu skoðun og þegar hjartastopp hefur verið 

staðfest skal hefja endurlífgunartilraunir með hjartahnoði og öndunaraðstoð (Nolan 

o.fl., 2010; William, 2010). Ef hjartahnoð er framkvæmt á réttan hátt getur það 

jafnvel orðið til þess að hjartað kemst í gang á ný og þar með berst blóðflæði til 

mikilvægra líffæra. Hnoðið skal vera framkvæmt af mýkt, taktfast og af nægum krafti 

til að ná fram púlsi miðlægt í líkamanum. Svo unnt sé að leiðrétta rafvirkni hjartans 

og ná þannig fram markvissum hjartslætti, er einnig mikilvægt að gefa rafstuð 

snemma í endurlífgunarferlinu. Samkvæmt amerísku hjartasamtökunum er talið að 

95% einstaklinga sem fara í hjartastopp látist áður en þeir komast á sjúkrahús fái þeir 

ekki snemma rafstuð. Aftur á móti er talið að 30-45% þeirra lifi af þegar rafstuð er 

veitt snemma í ferlinu (Soar, J., Mitchell, S., Nolan, J., Perkins, G. og Scott, M., 2011; 

William, 2010). 

Sérhæfð endurlífgun fer að mestu fram á sjúkrahúsum. Þá eru notuð handvirk 

hjartastuðtæki, gefin lyf og vökvar. Taktur hjartans segir til um hvort mögulegt sé að 

gefa rafstuð til að koma hjartanu aftur í réttan takt eða ekki. Óstuðvænir taktar eru 

rafvirkni án dæluvirkni (e. pulseless electrical activity, PEA) og rafleysa (e. asystole) 

en stuðvænir taktar eru sleglatif (e. ventricular fibrillation) og púlslaus 

sleglahraðtaktur (e. pulseless ventricular tachycardia) (Soar o.fl., 2011).  

2.1.1.	  Tölulegar	  upplýsingar	  um	  endurlífgun	  

Evrópska endurlífgunarráðið hefur tekið saman tölur frá nokkrum löndum í 

Evrópu um tíðni hjartastoppa utan sjúkrahúss annars vegar og inni á sjúkrahúsum hins 

vegar, sem og muninn á lifun fram að útskrift í hvorri breytu fyrir sig. Samkvæmt 

þessum tölum er árleg tíðni hjartastoppa utan sjúkrahúss sem eru meðhöndluð af 

sérmenntuðum sjúkraflutningamönnum 38 tilfelli á hverja 100.000 íbúa þegar allir 

upphafstaktar eru teknir með, af þeim lifa um 10,7% fram að útskrift af sjúkrahúsi 
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(Nolan o.fl., 2010). Einnig hafa verið tekið saman gögn um tíðni hjartastoppa í 

Ameríku. Þar er tíðnin utan sjúkrahúss ívið hærri en í Evrópu, eða í kringum 50-55 

tilfelli á hverja 100.000 íbúa á ári (Peberdy o.fl., 2010). 

Þegar litið er á evrópskar tölur um tíðni hjartastoppa inni á sjúkrahúsi sýna 

þær 1-5 tilfelli á hverjar 1000 innlagnir (Nolan o.fl., 2010). Samkvæmt amerísku 

hjartasamtökunum er tíðni hjartastoppa innan sjúkrahúss örlítið hærri í Ameríku en 

Evrópu, eða 3-6 tilfelli á hverjar 1000 innlagnir (Peberdy o.fl., 2010). Ef borin er 

saman sú tölfræði sem hér hefur verið sett fram um hjartastopp utan sjúkrahúss annars 

vegar og innan sjúkrahúss hins vegar má ætla að hjartastopp innan sjúkrahúss séu 

algengari og skiptir þá ekki máli hvort horft er til Evrópu eða Ameríku.  

Endurlífgun í Evrópu er, eins og áður hefur komið fram, árangursrík í ríflega 

10% tilfella. Samkvæmt túlkun Evrópska endurlífgunarráðsins á gögnum frá 

Landssambandi amerísku hjartasamtakanna (American heart association’s national 

registry) er lifun í Ameríku fram að útskrift af sjúkrahúsi örlítið hærri en í Evrópu, 

eða 17,6% þegar allir upphafstaktar eru teknir með (Field o.fl., 2010). Amerísku 

hjartasamtökin segja að lifun aukist í hlutfalli við fjölda veittra endurlífgana á hverju 

sjúkrahúsi og af ofangreindum upplýsingum virðast hjartastopp vera algengari í 

Ameríku en Evrópu og að þar sé jafnframt algengara að endurlífgun beri árangur 

(Field o.fl., 2010). 

Þegar gögn frá Evrópska endurlífgunarráðinu um tíðni hvers takts eru skoðuð 

sést að í um fjórðungi tilfella er upphafstakturinn stuðvænn, þ.e. sleglatif eða púlslaus 

sleglahraðtaktur, en af þeim lifa um 37% einstaklinga fram að útskrift af sjúkrahúsi. 

Þegar um er að ræða óstuðvænu taktana, rafvirkni án dæluvirkni eða rafleysu, lifa 

mun færri eða um 11,5% fram að útskrift af sjúkrahúsi (Nolan o.fl, 2010). Sömu 

niðurstöðu fengu Bylgja Kærnested o.fl. (2009) í sinni rannsókn á Landspítalanum, 
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þar sem í ljós kom betri lifun þegar upphafstakturinn var stuðvænn, það er púlslaus 

sleglahraðtaktur eða sleglatif. 

Áhugavert er að bera þessar upplýsingar saman við niðurstöður Bergþórs 

Steins Jónssonar (2013) um árangur endurlífgunar utan sjúkrahúsa á Íslandi. Gögnum 

var safnað árið 2012 þar sem áhrif ýmissa þátta á lifun voru skoðuð, til að mynda 

hvort vitni voru að hjartastoppinu og hvort munur væri á lifun í þéttbýli og dreifbýli. 

Rannsóknin náði til endurlífgunar 121 einstaklings þar sem sjúkraflutningamenn voru 

ekki vitni að hjartastoppinu. Í Reykjavík lifðu 19% fram að útskrift af sjúkrahúsi, í 

þéttbýli utan Reykjavíkur útskrifuðust 33% en í dreifbýli 7%. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar reyndist ekki vera marktækur munur á milli svæða, en 

það var þó á mörkunum. Niðurstöðurnar sýndu að á landsvísu er tæplega 18% lifun 

fram að útskrift af sjúkrahúsi, sem svipað hlutfall og áðurnefnd 17,6% frá 

Landssambandi amerísku hjartasamtakanna (Bergþór Steinn Jónsson, 2013; Field 

o.fl., 2010).  

Önnur sambærileg rannsókn var gerð árið 2014 í Hollandi, þar sem einnig var 

skoðuð lifun eftir hjartastopp utan sjúkrahúss. Niðurstöðurnar sýndu fram á 43% lifun 

og margt benti til þess að ákveðnir þættir hefðu jákvæð áhrif á lifun og horfur 

sjúklings eftir útskrift af sjúkrahúsi. Virðist þar skipta mestu máli þegar vitni var að 

hjartastoppinu, orsök hjartastoppsins og stuðvænn fyrsti taktur (Boyce o.fl., 2014). Í 

samanburði á þessum rannsóknum má sjá að lifun eftir hjartastopp virðist vera ívið 

hærri í Hollandi heldur en á Íslandi. Hins vegar er óvíst hversu réttmætt er að bera 

saman rannsóknir Boyce o.fl. (2014) og Bergþórs Steins Jónssonar (2013) þar sem sú 

fyrrnefnda var framkvæmd á litlu landssvæði þar sem stutt var í sérhæfða þjónustu en 

í íslensku rannsókninni voru tilfelli af öllu landinu með í úrtakinu og hafa verður í 

huga að í dreifbýli hérlendis getur verið langt í sérhæfða þjónustu.  
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Þegar á heildina er litið er árangur endurlífgunar á Íslandi ágætur. Til að 

mynda voru tekin saman gögn á Íslandi 2006-2007 sem sýndu að endurlífgun innan 

sjúkrahúss hjá endurlífgunarteymi Landspítalans bar árangur í 55 tilfellum af 80. Við 

samantektina var árangursrík endurlífgun skilgreind sem svo að sjúklingur sýndi 

merki um blóðflæði eða kæmist lifandi á gjörgæsludeild. Fjöldi þeirra sem lifði fram 

að útskrift af sjúkrahúsi var þó töluvert lægri, eða einungis 22 sjúklingar. Hafa verður 

í huga að skilgreining árangursríkrar endurlífgunar í rannsókninni tekur ekki mið af 

því að fyrsti sólarhringurinn eftir hjartstopp skiptir sköpum um það hvort 

einstaklingurinn lifir fram að útskrift. Ásamt því er mögulegt að skráningu deilda sé 

ábótavant og það hafi einnig haft áhrif á niðurstöðurnar (Bylgja Kærnested o.fl., 2009; 

Link o.fl., 2010). Til að tryggja að hægt sé að nota gögnin frekar er því mikilvægt að 

Landspítalinn leggi áherslu á að bæta skráningu deilda og samræmi hana þvert á 

deildir. 

2.1.2.	  Áhrif	  á	  horfur	  	  

Þegar fjallað er um hjartastopp er gott að átta sig á muninum á aðstæðum 

þegar þau verða innan sjúkrahúss og utan þess. Til að mynda hafa niðurstöður 

rannsókna bent til þess að um 80% hjartastoppa innan sjúkrahúss hafi einhvers konar 

fyrirboða svo sjá megi þau fyrir. Þrátt fyrir það er hlutfall þeirra sem lifa fram að 

útskrift eftir hjartastopp innan sjúkrahúss einungs um 20% (Nolan o.fl., 2010). Svo 

hægt sé að bregðast fljótt við yfirvofandi hjartastoppi inni á sjúkrahúsi þurfa 

hjúkrunarfræðingar að hafa vakandi auga með sjúklingum sínum og þekkingu til þess 

að greina breytingar á ástandi og bregðast rétt við. Einnig verða þeir að vera 

meðvitaðir um mögulegar áhættur og endurmeta ástand sjúklinga sinna reglulega. 

Greini hjúkrunarfræðingur versnandi ástand sjúklings, verður að vera áreiðanlegt kerfi 

á sjúkrahúsinu sem auðveldar honum að kalla eftir aðstoð og tryggir að hratt verði 
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brugðist við kallinu. Verði hjartastopp innan sjúkrahúss eru bestar lífslíkur þegar vitni 

er að hjartastoppinu, því þá er hægt að veita rafstuð skjótt og koma sjúklingi í hendur 

réttra sérfræðinga án tafa (Soar o.fl., 2011).  

Hjartastopp utan sjúkrahúss eru eðli málsins samkvæmt að mörgu leyti ólík 

þeim sem verða innan sjúkrahúss. Þegar um er að ræða hjartastopp utan sjúkrahúss 

verður að hafa í huga hve langt getur verið í sérhæfða aðstoð og að hjartastoppið getur 

orðið án þess að nokkur vitni séu að því. Bið eftir aðstoð getur haft mikil áhrif á 

alvarleika veikindanna og horfur sjúklingsins bæði til skemmri og lengri tíma litið. 

Niðurstöður rannsókna sýna að tafarlaus endurlífgun getur tvö- eða þrefaldað lífslíkur 

einstaklings sem fer í hjartastopp utan sjúkrahúss, sé upphafstakturinn sleglatif. 

(Nolan o.fl. 2011). 

Til þess að skerpa betur á mikilvægi þess að bregðast fljótt við hjartastoppi, 

hvort sem er innan eða utan sjúkrahúss, má nefna að með hverri mínútunni sem líður 

þar til kallað er á hjálp er talið að lífslíkur minnki um allt að 10%. Auk þess ætti helst 

ekki að líða lengri tími en þrjár mínútur frá því að hjartastoppið verður þar til hjálp 

berst. Það gefur því auga leið að tímaramminn er þröngur (Guðmundur Þorgeirsson, 

2001; Link o.fl., 2010; Nolan o.fl., 2010).  

Sýnt hefur verið fram á betri lífslíkur eftir endurlífgun þar sem framkvæmt er 

óslitið hjartahnoð ásamt því að gefin eru rafstuð en þegar einungis hjartahnoði er 

beitt. Þó er hjartahnoð eitt og sér alltaf betri kostur en engin endurlífgun en án 

árangursríkrar endurlífgunar er dauðinn óumflýjanlegur (Dwyer og Williams, 2002; 

Nolan o.fl., 2010; Soar o.fl., 2010).  

2.2.	  Líkamlegir	  fylgikvillar	  eftir	  árangursríka	  endurlífgun	  	  

Við hjartastopp verður tap á blóðflæði um líkamann og þar með skortur á 

súrefni til mikilvægra líffæra og geta ýmis konar fylgikvillar komið í kjölfarið, bæði 
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líkamlegir og andlegir. Dæmi um líkamlega fylgikvilla eftir hjartastopp eru verkir, 

hreyfitaugaskerðing, skerðing á afkastagetu hjartans og þar með skert geta til 

sjálfsbjargar og atvinnu. Misjafnt er hversu miklir eða litlir fylgikvillarnir eru, en þeir 

geta verið allt frá litlum verk upp í mikla hreyfihömlun og vöðvaspennu sem valda 

því að viðkomandi verður alls ófær um athafnir daglegs lífs (Hildur Rut Albertsdóttir, 

2010). 

Ákveðið heilkenni er til sem kallast heilkenni í kjölfar hjartastopps (e. post-

cardiac arrest syndrome). Það samanstendur af fjórum þáttum sem allir orsakast af 

tapi á blóðflæði um líkamann. Þessir fjórir þættir eru heilaskaði, truflun á starfsemi 

hjartans, kerfisbundið viðbragð líkamans við blóðþurrð og endurflæði blóðs á þau 

svæði sem urðu fyrir blóðþurrð og loks sú skemmd eða útfelling sem upphaflega olli 

hjartastoppinu (Soar o.fl., 2011). Heilkennið getur verið misalvarlegt og veltur 

alvarleikinn á lengd hjartastoppsins og orsök þess. Vari hjartastoppið í stuttan tíma er 

mögulegt að skaðinn verði í lágmarki, en bati sjúklingsins veltur að miklu leyti á 

lengd hjartastoppsins og eðli þeirra fylgikvilla sem koma í kjölfarið (Hildur Rut 

Albertsdóttir, 2010; Soar o.fl., 2011). 

Rannsóknir hafa verið gerðar til að meta fylgikvilla eftir hjartastopp og áhrif 

þeirra á daglegt líf sjúklinga. Beesems, Wittebrood, de Haan og Koster (2014) mátu 

249 sjúklinga sem fóru í hjartastopp og voru endurlífgaðir. Matið var gert 5-6 

mánuðum eftir að hjartastoppið átti sér stað en auk þess voru sjúklingarnir fengnir til 

að gera sjálfsmat. Þrátt fyrir að 80% þátttakenda væru sjálfstæðir í daglegu lífi var 

einungis tæpur helmingur þeirra sem upplifði góð lífsgæði. Þeir þátttakendur sem 

voru 80 ára eða eldri höfðu almennt meiri líkamleg einkenni, en flest þeirra tengdust 

frekar háum aldri en hjartastoppinu. Erfitt er að alhæfa út frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar þar sem ekki er hægt að útiloka að sum einkennin hafi mögulega 
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verið til staðar fyrir hjartastoppið, en fleiri rannsóknir hafa sýnt tengsl á milli aldurs 

og fylgikvilla. Ein þeirra var gerð á Ullevål sjúkrahúsinu í Osló, með það 

aðalmarkmið að bæta lifun sjúklinga eftir hjartastopp og lífsgæði þeirra. Samkvæmt 

niðurstöðum þeirrar rannsóknar voru færri fylgikvillar hjá þátttakendum sem voru 

yngri en 70 ára (Sunde o.fl., 2007). 

Eftir hjartastopp getur vanvirkni í hjartanu verið til staðar að einhverju leyti og 

getur sú vanvirkni lagast á 2-3 dögum en framfarir eru misjafnar eftir einstaklingum 

og alvarleika (Soar o.fl., 2011). Framfarir á öðrum líkamlegum einkennum eru einnig 

oft hraðar. Margir ná jafnvel svo góðum bata að þeir geta snúið aftur til vinnu, að 

einhverju eða öllu leyti (Hildur Rut Albertsdóttir, 2010).  

Rannsókn sem gerð var í Minnesota í Bandaríkjunum hafði þann tilgang að 

skoða áhrif árangursríkrar endurlífgunar á líf 200 sjúklinga sem allir fóru í hjartastopp 

í kjölfar sleglatifs, fengu rafstuð og lifðu af. Niðurstöðurnar sýndu svipaða langtíma 

lifun og lífsgæði þegar hópurinn var borinn saman við almenning, út frá samsvarandi 

aldri, kyni og sjúkdómum (Bunch o.fl., 2003).  

Þrátt fyrir að hjartastopp sé enn í dag algengasta orsök ótímabærra dauðsfalla í 

hinum vestræna heimi (World health organization, 2014) verða stöðug þróun í 

meðferðum og lítil skref í rétta átt til þess að fleiri lífum er bjargað ár hvert. Einnig 

hafa víða komið fram vísbendingar þess efnis að langtíma lifun eftir hjartastopp sé að 

aukast  (Nolan o.fl., 2010; Travers o.fl., 2010; World health organization, 2014). 

2.3.	  Andleg	  líðan	  sjúklings	  eftir	  endurlífgun	  

Lifendur eftir hjartastopp og endurlífgun muna atburðinn ævilangt og það 

getur reynst þeim erfitt að rifja hann upp síðar. Í verkefni Hildar Rutar Albertsdóttur 

(2010) kemur fram að hluti þeirra sem fá hjartastopp upplifa kvíða og þunglyndi í 

kjölfarið en slíkt getur ýtt enn fremur undir vanlíðan við upprifjun erfiðra tíma. 
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Gerðar hafa verið rannsóknir á líðan sjúklinga fyrir, á meðan og eftir endurlífgun 

(Bremer, Dahlberg og Sandman, 2009; Hildur Rut Albertsdóttir, 2010; Ketilsdottir, 

Albertsdottir, Akadottir, Gunnarsdottir og Jonsdottir, 2014; O'Brien og Fothergill-

Bourbonnais, 2004). Ein slík rannsókn var gerð til að skoða reynslu sjúklinga af 

áfallinu sem fylgdi því að fá hjartastopp og vera endurlífgaðir. Úrtakið innihélt sjö 

sjúklinga, fjóra karla og þrjár konur, á aldrinum 31-55 ára. Tekin voru viðtöl og 

þátttakendurnir fengnir til að rifja upp þegar þau fengu hjartastoppið. Við úrvinnslu 

viðtalanna komu fjögur meginþemu í ljós, þau voru „ég man“, „ég var hræddur“, 

„mér leið öruggum“ og „það verður allt í lagi með mig“ (O'Brien og Fothergill-

Bourbonnais, 2004). Gerð var íslensk rannsókn á reynslu þeirra sem lifa af 

endurlífgun eftir að hafa fengið skyndilegt hjartastopp. Í úrtaki þeirrar rannsóknar 

voru einnig sjö þátttakendur, en allt karlar á aldrinum 50-54 ára. Reynsla þátttakenda 

endurspeglaðist í nokkrum þemum sambærilegum þeim sem sáust í fyrrnefndri 

rannsókn (Ketilsdottir o.fl., 2014). Niðurstöður rannsóknanna sýna að reynslan geti 

verið að nokkru leyti svipuð hjá þeim einstaklingum sem lifa af endurlífgun. Hafa 

verður þó í huga að úrtök beggja rannsókna eru afskaplega fámenn og því varasamt að 

alhæfa út frá niðurstöðunum. Hér á eftir verður fjallað um það sem einkennir líðan 

sjúklinga í áðurnefndum þemum og hvernig þeir tókust á við áfallið sem breytti lífi 

þeirra allra að einhverju leyti.  

2.3.1.	  Hræðsla	  og	  öryggisleysi	  

Fyrsta þemað í niðurstöðum áðurnefndra rannsókna einkenndist af hræðslu og 

öryggisleysi. Þátttakendur í rannsókn O'Brien og Fothergill-Bourbonnais (2004) lýstu 

því hvað þeim fannst þeir einir, jafnvel einangraðir, og óttuðust sársaukann sem fylgdi 

atburðinum. Sumum fannst sársaukinn óbærilegur á meðan aðrir sögðu hann ekki 

alslæman, því hann hefði gefið til kynna að viðkomandi væri enn á lífi. Óttinn 
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beindist einnig að því að þátttakendur hefðu ekki vitað nóg, til dæmis um alvarleika 

ástandsins eða hvaða inngrip væru í gangi. Þeir sem ekki höfðu áður legið á 

sjúkrahúsi hræddust einnig að vera lagðir inn í fyrsta skiptið. Í endurlífguninni 

upplifðu sumir þátttakendanna viðkvæmni sem ýmist lýsti sér sem hjálparleysi eða að 

hafa ekki stjórn á aðstæðunum. Bremer o.fl. (2009) gerðu rannsókn í Suður-Svíþjóð 

sem byggði á reynslu sjúklinga af því að lifa af hjartastopp utan sjúkrahúss og hvernig 

atburðurinn hafði áhrif á heilsu þeirra eftir á. Þátttakendur voru níu talsins og á 

aldursbilinu 44-70 ára. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að eftir endurlífgunina 

fundu þátttakendur fyrir vanmætti og óöryggi en hversu mikið, virtist fara eftir því 

hvernig þeir upplifðu verki í tengslum við hjartastoppið. Aftur á móti, í rannsókn 

Ketilsdottir o.fl. (2014) sögðu þátttakendur frá því hvernig þeir upplifðu öryggi á 

meðan á sjúkrahúsdvölinni stóð, en eftir að þeir útskrifuðust og stóðu á eigin fótum 

fóru þeir að upplifa óöryggi. Óöryggið og óvissan endurspegluðust að mestu í ótta 

þátttakendanna við að einkennin myndu endurtaka sig og að nú þekktu þeir 

takmarkanir líkama síns (Ketilsdottir o.fl., 2014). 

2.3.2.	  Minnkuð	  afkastageta	  og	  minnisleysi	  

Eftir hjartastoppið fannst þátttakendum fyrrnefndra rannsókna mest há sér hve 

minnkuð afkastageta þeirra var, hvort heldur sem var líkamleg eða andleg 

(Ketilsdottir o.fl., 2014). Þeir lýstu því hvernig þeim fannst líkaminn takmarkaður og 

viðkvæmur eftir atburðinn (Bremer o.fl., 2009). Fyrsti mánuðurinn eftir útskrift var sá 

tími sem var hvað erfiðastur fyrir þátttakendurna og upplifðu þeir gjarnan óþolinmæði 

og pirring (Ketilsdottir o.fl., 2014). Pirringurinn beindist meðal annars að 

endurminningum í tengslum við atburðinn og ósætti við hvernig tekið var á 

aðstæðum, til dæmis þegar athyglinni var beint að líkamlegum þáttum og þegar 
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lögreglan var að yfirheyra sjúklingana í tengslum við skýrslutökur (O'Brien og 

Fothergill-Bourbonnais, 2004).  

Vitsmunaleg vandamál eins og minnkuð lestrargeta og erfiðleikar við að 

þekkja kunnugleg andlit komu fram hjá þátttakendum í rannsókn Ketilsdottir o.fl., 

(2014) en minnistap er þekktur fylgikvilli hjartastopps. Tap á minni getur einnig orðið 

til þess að þegar sjúklingur vaknar hefur hann óljósa tilfinningu um hvað hafi komið 

fyrir. Viðkomandi gerir sér ekki skýra grein fyrir því að hjartastopp og árangursrík 

endurlífgun hafi átt sér stað. Margir lýsa því að þeir muni atburðarrásina fram að 

ákveðnum tímapunkti, en svo hafi eitthvað gerst sem þeir átti sig ekki almennilega á 

eða muna ekki (Bremer o.fl., 2009). Minnistap í þessu samhengi er þekkt og er oftast 

tímabundið. Það reynist sjúklingum oft erfitt að tímasetja minnistapið í ferlinu sem 

veldur því að atburðarrásin verður samhengislaus fyrir þá. Þeir fara jafnvel að efast 

um að þær gloppur sem þeir telja sig muna séu réttar. Alla jafna geta sjúklingar sagt 

frá ferlinu í þó nokkrum smáatriðum fram að hjartastoppinu sjálfu, svo minnistapið 

virðist orsakast af þeirri truflun sem verður á líkamsstarfseminni þegar hjartað stoppar 

og þar með súrefnisflutningur til heila. Margir þættir sem tengdust hjartastoppinu 

höfðu glatast úr minni sjúklinganna auk þess sem atburðir fyrir hjartastoppið, tíminn á 

meðan á innlögninni stóð og fyrstu dagarnir eftir útskrift voru í þoku (Bremer o.fl., 

2009; Ketilsdottir o.fl., 2014). 

Oft upplifa sjúklingar mikla þörf fyrir að fá að vita hvað gerðist þann tíma sem 

þeir muna ekki, til að geta sett saman heildarmynd af atburðinum. Það getur verið 

mikilvægt fyrir bata sjúklinga að púsla saman minningum til að ná heildarmynd af því 

sem gerðist, en hún verður til úr þeirra eigin minningum að hluta til og það sem upp á 

vantar kemur úr frásögnum lækna, hjúkrunarfræðinga, aðstandenda og annarra sem 

hafa komið að ferlinu (Bremer o.fl., 2009).  
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2.3.3.	  Endurheimt	  öryggistilfinningar	  

Þriðja þemað í rannsókn O'Brien og Fothergill-Bourbonnais (2004) var 

öryggistilfinning. Upplifun öryggis gat verið mikil, þegar endurlífgunarteymið vann 

vel, var skipulagt og talaði mikið saman. Þátttakendur sögðu frá því að 

öryggistilfinningin hefði náð að yfirgnæfa hræðsluna að einhverju leyti. 

Öryggistilfinningin byggðist á tveimur meginþáttum í niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Annars vegar hafði endurlífgunarferlið sjálft mikið að segja en hins vegar voru 

samskipti endurlífgunarteymisins við sjúklinginn mjög mikilvæg. Þegar samskiptin 

voru skýr og af virðingu efldu þau hratt góðar tilfinningar og bældu niður líðan um 

viðkvæmni eða hræðslu. Sjúklingnum þótti skipta miklu máli að vinna teymisins væri 

skilvirk og að þeir fengju þá tilfinningu að starfsfólkinu þætti vænt um sig sem 

einstakling. Sjúklingarnir upplifðu einnig aukið öryggi og minni einangrun þegar þeir 

höfðu starfsfólk í kringum sig (O'Brien og Fothergill-Bourbonnais, 2004). 

Eins og áður hefur komið fram höfðu þátttakendur jafnan mikla þörf fyrir að 

fá svör við ýmsum spurningum þegar þeir vöknuðu eftir endurlífgunina. Þeim þótti 

það vinna með öryggistilfinningunni að vita ástæðu hjartastoppsins, hvernig þeir lifðu 

af, hvað gerði það að verkum og hversu nálægt dauðanum þeir höfðu verið (Bremer 

o.fl., 2009). Til að efla upplifun öryggistilfinningar eftir hjartastopp skipti miklu máli 

að fara reglulega í skoðun eftir útskrift af sjúkrahúsi en þátttakendum fannst 

mikilvægt að fá staðfestingu á því að hjartað virkaði sem skyldi (Ketilsdottir o.fl., 

2014). 

2.3.4.	  Hræðsla	  við	  það	  sem	  tekur	  við	  

Fljótlega eftir að þátttakendur í rannsókn Bremer o.fl. (2009) komust til 

meðvitundar eftir endurlífgun fóru þeir að hugsa um hversdagslífið, hvað tæki við og 

hvernig þessi atburður myndi hafa áhrif á daglegt líf þeirra í framtíðinni. Ásamt 
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hræðslu fylgdi oft upplifun léttis og þakklætis yfir því að hafa lifað af. Þar af leiðandi 

voru oft mjög blendnar tilfinningar sem þurfti að takast á við. Eftir hjartastopp og 

endurlífgun, verður oft viðvarandi ótti um annað hjartastopp. Eftir áfallið og jafnvel 

nokkrum árum seinna geta ýmis konar tilfinningar brotist fram út frá verra 

líkamsástandi, eins og reiði, sorg eða einmanaleiki. Með minnkandi líkamlegri getu 

og styrk geta sjúklingar farið að efast um eigið ágæti og verða óöruggir varðandi 

getuna til að lifa eðlilegu lífi. Þegar bjargráður var settur upp til að koma í veg fyrir 

annað hjartastopp fannst sumum hann vera áminning um skemmt hjarta fremur en 

merki þess að hafa haldið lífi (Bremer o.fl., 2009).  

Þátttakendur í rannsókn Ketilsdottir o.fl. (2014) tókust á við tilfinningar sínar 

á mismunandi hátt, sumir notuðu kaldhæðni eða kímni og fannst þeir þá síður 

berskjaldaðir eða tilfinninganæmir. Þátttakendurnir upplifðu margs konar 

tilfinningalegar áskoranir eftir hjartastoppið. Ótti og kvíði voru tilfinningar sem komu 

upp í huga þeirra þegar hugsað var um hjartastoppið og út í þann möguleika að það 

gæti endurtekið sig. Eftir að hafa lifað af hjartastopp virtust sumir þurfa að takast á 

við nýjar hugmyndir um heilsu sína og urðu óöryggir varðandi líkamlega getu 

(Bremer o.fl., 2009). Til að auka við öryggiskennd sína leituðu þátttakendur sér 

upplýsinga og svara um það hvernig hægt væri að draga úr líkunum á endurteknu 

hjartastoppi. 

2.3.5.	  Aðlögun	  að	  breyttu	  ástandi	  og	  endurmat	  á	  lífsgæðum	  

Fjórða þemað í rannsókn O'Brien og Fothergill-Bourbonnais (2004) 

einkenndist af því að sjúklingar urðu á ákveðnum tímapunkti fullvissir um að allt yrði 

í lagi. Bremer o.fl. (2009) segja að einstaklingar upplifi blendnar tilfinningar, þar sem 

þakklæti yfir að vera á lífi var ríkjandi en samviskubit skyggði á það. Fyrri lífsstíll 

virtist hafa áhrif á líðan eftir endurlífgun hvað varðar samviskubitið. Þátttakendur 
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upplifðu minna samviskubit ef þeir höfðu ástundað heilbrigðan lífsstíl fyrir atburðinn 

en leið þó almennt ekki betur en þeim sem lítið höfðu hugað að heilsunni (Bremer 

o.fl., 2009).  

Eftir endurlífgunina var áberandi hvernig reynslan hvatti sjúklinga til að hugsa 

um það sem þeir virkilega kunnu að meta í lífinu (O'Brien og Fothergill-Bourbonnais, 

2004). Þátttakendur í rannsókn Ketilsdottir o.fl. (2014) sögðust hafa nýja sýn á lífið. Í 

ljósi þess hafi þeir endurskoðað venjur sínar og forgangsraðað öðruvísi en áður til að 

draga úr streitu og lifa heilbrigðara lífi. Þegar þátttakendurnir áttuðu sig á að þeir 

væru á lífi vegna samblands örlaga, heppni og hæfni þeirra sem komu að 

endurlífguninni fóru þeir að beina athygli sinni að tækifærum og möguleikum í lífinu.  

Hjartastopp er mikið áfall og verða sjúklingar að finna að þeim sé sýndur 

skilningur á ástandi sínu og þeir vilja vita hvaða áhrif atburðurinn mun hafa á 

framtíðina. Slíkur stuðningur getur minnkað áhyggjur þeirra varðandi framtíðarheilsu 

og getu. Kvíðinn minnkar þegar breytt líkamsásatand er tekið í sátt auk þess sem það 

auðveldar sjúklingum að gleðjast yfir þeim framförum sem verða á líkamlegu ástandi. 

Með aukinni getu finna þeir fyrir meira öryggi og gleði, einblína ekki jafn ákaft á 

áfallið, meta lífið frekar að verðleikum, vinna minna og halda streituvaldandi 

aðstæðum í lágmarki (Bremer o.fl., 2009).  

Þátttakendur í rannsókn Ketilsdottir o.fl. (2014) upplifðu þakklæti og tjáðu 

jákvætt viðhorf þegar leið á bataferlið. Jákvæðnin og þakklætið spruttu upp frá því að 

þátttakendur settu fjölskyldur sínar og ástvini í meiri forgang en þeir höfðu gert fyrir 

áfallið. Þegar þátttakendurnir gerðu sér grein fyrir því að endurlífgunin þýddi í raun 

lífgjöf fóru þeir að taka meira eftir nærumhverfi sínu sem þeir höfðu áður tekið sem 

sjálfsögðum hlut. Fyrir vikið fóru þeir að einbeita sér að því að endurheimta fyrra líf 

og að fara aftur út á vinnumarkaðinn. Um leið og sjúklingar upplifðu samfellu og 
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tilgang með áfallinu gátu þeir farið að einbeita sér að breyttu en jafnframt bættu lífi í 

framtíðinni (Bremer o.fl., 2009; Ketilsdottir o.fl., 2014). Hjartastopp og endurlífgun 

hafa víðtæk áhrif á andlega líðan þess sem fyrir því verður. Bati á andlegri líðan tekur 

mislangan tíma og fer sá tími eftir hverjum og einum. Í rannsókn sem gerð var til að 

meta taugavitsmunalega virkni og lífsgæði sjúklinga 6-12 mánuðum eftir hjartastopp 

sagðist stór hluti þátttakenda, eða 90%, upplifa góð andleg lífsgæði (Beesems o.fl., 

2014). 

2.3.6.	  Áfallastreita	  

Áfallastreita verður þegar einstaklingur hefur orðið fyrir ógn eða telur sig hafa 

orðið fyrir henni (Guðfinnur P. Sigurfinnsson og Kristinn Tómasson, 2001). Einkenni 

áfallastreitu eru margs konar og afar mismunandi á milli einstaklinga. Sem dæmi má 

nefna ákafan ótta, vanmátt, hrylling, forðunareinkenni (e. avoidance) sem er að 

forðast aðstæður sem minna á áfallið og að forðast minningar. Einnig þunglyndi, 

kvíða, endurupplifun atburðar, minnkað sjálfstraust, svefnleysi og einbeitingaskort 

(Guðfinnur P. Sigurfinnsson og Kristinn Tómasson, 2001; Hildur Rut Albertsdóttir, 

2010; Ladwig o.fl., 1999). 

Áfallastreitu má skipta í bráða, síðkomna og fjölþætta og hefur hver flokkur 

sín sérkenni. Einkenni bráðrar áfallastreitu og síðkominnar eru þau sömu en vara 

mislengi. Miðað er við að minnsta kosti tvo sólahringa í bráðri áfallastreitu, en einn 

mánuð í síðkominni. Séu einkennin viðvarandi lengur en í þrjá mánuði er hætta á 

varanlegri áfallastreitu sem nefnist þá áfallastreituröskun. Fjölþætt áfallastreita hefur 

sömu skilmerki og síðkomin en verður þegar um er að ræða langtíma harðræði, eins 

og til dæmis við heimilisofbeldi (Guðfinnur P. Sigurfinnsson og Kristinn Tómasson, 

2001). Þegar ástandið er orðið varanlegt, það er viðkomandi finnur fyrir einkennum 

mánuðum saman eða ef áfallastreituviðbrögðin eru mjög sterk getur verið um að ræða 
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áfallastreituröskun og þarf þá viðkomandi að leita sér sérhæfðrar aðstoðar (Margrét 

Blöndal, 2007). Hafa verður í huga að margir geta sýnt merki áfallastreitu, án þess að 

uppfylla greiningarskilyrði fyrir áfallastreituröskun (Tedstone og Tarrier, 2003). Þó 

eru á bilinu 19-27% sjúklinga sem greinast með áfallastreituröskun í kjölfar 

hjartastopps (Wilder Schaaf o.fl., 2013). 

Það er erfitt að segja til um hvaða atburðir eða áföll muni valda áfallastreitu og 

hvað ekki, þar sem reynsla hvers einstaklings, ástand og sú aðstoð sem honum býðst 

hefur áhrif þar á (Bremer o.fl., 2009; Guðfinnur P. Sigurfinnsson og Kristinn 

Tómasson, 2001). Hægt er að miða við aðstæður þar sem öryggistilfinning 

einstaklings brestur, til að mynda við náttúruhamfarir, slys og mannleg átök. Reynt 

hefur verið að gera mat á styrk ógnar til að greina áfallastreitu, en það hefur ekki 

reynst vel þar sem innri og ytri þættir einstaklings hafa mikil áhrif á upplifun hans 

(Guðfinnur P. Sigurfinnsson og Kristinn Tómasson, 2001). 

Samkvæmt yfirliti Tedstone og Tarrier (2003) á 14 rannsóknum sem skoðuðu 

tengsl á milli hjartaáfalls eða hjartaaðgerða og áfallastreituröskunar, sýndu fjórar 

rannsóknanna fram á tengsl á milli hjartaáfalls og áfallastreituröskunar. Ekki var 

samræmi á milli rannsóknanna varðandi hvenær áfallastreituröskunin greindist, en 

samkvæmt einni þeirra greindist hún 22-26 mánuðum eftir hjartaáfallið en í hinum 

þremur greindist hún mun fyrr, eða allt að þremur mánuðum eftir áfallið. Niðurstöður 

samantektarinnar sýndu að slæving við endurlífgun minnkaði líkurnar á að 

sjúklingurinn fengi áfallastreituröskun allt að því fimmfalt. Sama niðurstaða fékkst í 

rannsókn Ladwig o.fl. (1999). Auk þess kom fram í Tedstone og Tarrier (2003) að 

ýmsir áhættuþættir juku líkurnar á áfallastreituröskun. Þar var til dæmis átt við þætti 

eins og fyrri sögu um hjartaáfall, hvort annars konar hjartavandamál væri til staðar 

eða fyrri sögu um áfallastreitu. Þessir áhættuþættir komu einnig allir fram í yfirliti 
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sem Kristinn Tómasson (2001) tók saman yfir atriði sem taka þarf tillit til við mat á 

alvarleika áfallastreitu og afleiðingum hennar. Fleiri atriði voru nefnd í þessu yfirliti 

til greiningar og mats áfallastreitu en það eru einkenni sjúklingsins, hver 

streituvaldurinn er, lýðfræðilegir þættir, áföll í bernsku og meðferð sem sjúklingur 

hefur fengið. 

Þegar sjúklingar vakna eftir endurlífgun brenna alla jafna á þeim ýmsar 

spurningar um ástand sitt, ástæður hjartastoppsins, þá meðferð sem hefur verið veitt 

og fleira. Mikilvægt er að leyfa sjúklingnum að viðra tilfinningar sínar innan 24-48 

klst. með því að tala um atburðinn (Guðfinnur P. Sigurfinnsson og Kristinn 

Tómasson, 2001). Þetta kemur fram í umfjöllun Margrétar Blöndal (2007) en hún 

segir að slík viðrun sé góð leið til að aðstoða sjúklinga við að takast á við tilfinningar 

sínar og líf sitt eftir áfall. 

2.4.	  Hlutverk	  hjúkrunarfræðinga	  í	  endurlífgunarferlinu	  

Hjúkrunarfræðingar hafa skyldum að gegna gagnvart þeim sem þurfa á 

hjúkrun að halda og einstaklingar sem lenda í hjartastoppi eru þar engin 

undantekning. Meðferð í endurlífgunarferlinu má skipta í þrennt. Um er að ræða fljót 

viðbrögð við fyrstu einkennum, sem á helst við ef hjartastopp verður á sjúkrahúsi, 

meðferð meðan á endurlífgun stendur og meðferð eftir hana. Við meðferð sem þessa 

myndast oftar en ekki náin tengsl á milli hjúkrunarfræðings og sjúklings. Hlutverk 

hjúkrunarfræðings er að vera málsvari fyrir skjólstæðing sinn ásamt því að standa 

vörð um réttindi og bera ávallt hag hans fyrir brjósti. Það er því nánast óhjákvæmilegt 

að mynda sterk tengsl við viðkomandi (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d.).  

Endurlífgunarfræðin eru í stöðugri þróun. Á síðustu árum hefur orðið 

vitundavakning innan heilbrigðisvísinda um mikilvægi markvissrar meðferðar eftir 

hjartastopp, hvernig hún getur aukið lífslíkur og bætt horfur sjúklinga. Flest dauðsföll 
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eftir árangursríka endurlífgun verða fyrsta sólarhringinn eftir að hjartastoppið á sér 

stað og því mikilvægt að meðferð sé valin á forsendum gagnreyndrar þekkingar. 

Evrópska endurlífgunarráðið gefur á fimm ára fresti út uppfærðar leiðbeiningar um 

endurlífgun og meðferð í kjölfar endurlífgunar, sem meðal annars eru þýddar á 

íslensku. Það er svo á ábyrgð hverrar stofnunar að klínískar leiðbeiningar séu 

endurnýjaðar í samræmi við evrópsku leiðbeiningarnar svo starfsfólk geti stuðst við 

og unnið eftir nýjustu þekkingu sem er fyrir hendi hverju sinni (Link o.fl., 2010, 

Hildigunnur Svavardóttir og Hrafnhildur Lilja Jónsdóttir, 2010).  

Ekki er vitað nákvæmlega hver besta meðferðin er eftir að blóðflæði kemst 

aftur á eftir endurlífgun, en stöðugt er unnið að endurbótum og reynt að greina þær 

aðferðir sem líklegastar eru til árangurs og þar með bættum lífslíkum. Eins og 

Evrópska endurlífgunarráðið gerir með útgáfu leiðbeininga sinna, sem byggðar eru á 

niðurstöðum fjölmargra rannsókna (Hildigunnur Svavarsdóttir og Hrafnhildur Lilja 

Jónsdóttir, 2010; Peberdy o.fl., 2010). Megináhersla hefur verið lögð á að rannsaka 

líkamlega fylgikvilla endurlífgunar og meðferð við þeim hefur verið skoðuð meira en 

meðferð við andlegum fylgikvillum.  

Endurheimt blóðflæðis um líkamann, og þar með súrefnisflutnings, veitir ekki 

fullvissu um að sjúklingurinn lifi af og nái fullum bata. Þegar veruleg truflun á hjarta- 

og æðakerfinu verður er meðferð sem miðar að því að tryggja blóðflæði og nægt 

súrefni til líffæra eftir hjartastopp afar mikilvæg. Kæling sem meðferð hefur mikið 

verið rædd og er víða notuð en markmið hennar er að takmarka skaða á 

taugastarfsemi og auka lífslíkur. Þá er líkaminn kældur niður og þannig hægt á allri 

líkamsstarfsemi. Í leiðbeiningum Evrópska endurlífgunarráðsins frá árinu 2010 er 

lögð meiri áhersla á kælingu eftir endurlífgun heldur en gert var í fyrri leiðbeiningum 

(Hildigunnur Svavarsdóttir og Hrafnhildur Lilja Jónsdóttir, 2010). Þessi aðferð er 
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töluvert notuð út um allan heim en hversu mikill árangur hlýst af henni er þó umdeilt. 

Wachelder o.fl. (2009) benda á að sams konar meðferð og sjúklingar sem hljóta 

heilaskaða fá gæti nýst sem hluti af meðferð eftir hjartastopp. Það er rökrétt þar sem 

margir fylgikvillar hjartastopps eru afleiðing súrefnisskorts í heila. Ljóst er að nokkrar 

meðferðir eru ákjósanlegar við hjúkrun eftir hjartastopp og ávallt skal ákveða hvað 

hentar best hverju sinni. (Field o.fl., 2010).  

Heimildasamantekt var gerð á gögnum frá árunum 1995 til 2010 í því skyni að 

setja saman hnitmiðað ágrip yfir eftirlit og hjúkrunarmeðferðir við hjúkrun sjúklinga 

sem lifað hafa af hjartastopp. Í ljós kom að fyrir þá sem lenda í hjartastoppi inni á 

sjúkrahúsi hafa hjúkrunarfræðingar lykilhlutverki að gegna, því þeir eru oftast fyrstir 

til að átta sig á einkennum yfirvofandi hjartastopps og þar af leiðandi fyrstir til að 

hefja endurlífgun. Það fellur því hjúkrunarfræðingum oft í skaut að kalla til þá 

sérfræðinga sem til þarf þegar fyrirboðar hjartastopps gera vart við sig (Pothitakis, 

Ekmektzoglou, Piagkou, Karatzas og Xanthos, 2011).  

Á meðan á endurlífgun stendur þarf hjúkrunarfræðingur að fylgjast stöðugt 

með ástandi sjúklingsins. Eftirlitið getur verið ýmist ífarandi eða ekki, til dæmis getur 

þurft að setja upp nálar ásamt því að fylgjast með líðan sjúklingsins, meðal annars 

þarf að fylgjast með lífsmörkum og viðbrögðum við lyfjum (Pothitakis o.fl., 2011). 

Hvort sem meðferðin er ífarandi eða ekki verða hjúkrunarfræðingar ætíð að gæta þess 

að virðing sé borin fyrir velferð sjúklinga og mannhelgi þeirra (Félag íslenskra 

hjúkrunarfræðinga, e.d.; Kristín Björnsdóttir, 2005) í endurlífgun sem og öðrum 

meðferðum. 

Í verkefni Hildar Rutar Albertsdóttur (2010) kemur fram að eftir endurlífgun 

er mikil þörf á að efla öryggiskennd sjúklinga og aðstandenda auk þess að veita 

stuðning. Það er ekki síður mikilvægt að veita stuðning eftir útskrift og brúa bilið sem 
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myndast getur frá því að sjúklingur útskrifast af sjúkrahúsi þangað til frekari meðferð 

tekur við.  

Kjarni hjúkrunar byggir á því að hjúkrunarfræðingar sýni sjúklingum sínum 

umhyggju og virði ákvarðanir þeirra. Markmið endurlífgunar sést í hlutverki 

hjúkrunarfræðinga að þessu leyti en einnig þar sem megináhersla er að bæta hvoru 

tveggja heilbrigði og líðan ásamt því að lina þjáningar. Í endurlífgun er auk þess reynt 

að endurheimta heilsu og takmarka fötlun (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d.; 

Morrison o.fl., 2010).  

Eftir árangursríka endurlífgun þurfa hjúkrunarfræðingar að fylgjast grannt 

með ástandi sjúklingsins og endurmeta reglulega breytingar á ástandi hans. Það er gert 

með nánu eftirliti og mati á lífsmörkum sjúklingins ásamt því að fylgjast með 

áframhaldandi endurteknum hjartsláttartruflunum. Tengja þarf sjúkling við sírita (e. 

monitor) þar sem hægt er að fylgjast stöðugt með hjartalínuriti hans. Auk þess þarf 

hjúkrunarfræðingur að tryggja gott æðaaðgengi, sem mikilvægt er að sé ætíð til staðar 

(Field o.fl., 2010). 

Þegar einstaklingar komast til meðvitundar eftir endurlífgun er þungamiðja 

hjúkrunar á þeim tímapunkti að vera til staðar, svara spurningum eftir bestu getu og 

leyfa þeim að tjá tilfinningar sínar. Varast verður þó að yfirheyra sjúklinginn og því er 

ráðlagt að fagmaður ræði við hann um viðrun tilfinninga því hann getur veitt faglega 

aðstoð. Vinur, náinn ættingi eða aðrir sem hafa verið í svipuðum sporum geta þó sýnt 

mikilvægan stuðning. Veita þarf öryggiskennd og aðstoða sjúklinginn við að takast á 

við veikindi sín og ef til vill breytta framtíðarsýn. Meðferðin verður að vera heildræn 

og þverfagleg auk þess sem sjúklingurinn verður að hafa aðgengi að 

heilbrigðisstarfsfólki eftir útskrift af sjúkrahúsi (Bremer o.fl., 2009; Guðfinnur P. 

Sigurfinnsson og Kristinn Tómasson, 2001; Hildur Rut Albertsdóttir, 2010). 
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Þörfin fyrir öryggi og stuðning var grundvallaratriði meðal þátttakenda í 

rannsókn Ketilsdottir o.fl. (2014) og því ekki úr vegi að hjúkrunarfræðingar, sem og 

aðrir heilbrigðisstarfsmenn, hafi það í huga við eftirmeðferð sjúklinga sem lifað hafa 

af hjartastopp. Í því er fólgið mikilvægi þess að stuðningur eftir útskrift af sjúkrahúsi 

sé skipulagður. Hildur Rut Albertsdóttir (2010) bendir á að engin stöðluð 

hjúkrunarmeðferð sé til fyrir hjúkrun eftir endurlífgun og að gagnlegt gæti reynst að 

hafa slíka meðferð til hliðsjónar vegna þess hve víðtæk áhrif hjartastopp hefur bæði á 

líkama og andlega líðan sjúklinga.  

2.4.1.	  Nærvera	  aðstandenda	  í	  endurlífgun	  

Fjölskylduhjúkrun er mikilvægur hluti hjúkrunarstarfsins og verða 

hjúkrunarfræðingar að veita heildræna hjúkrun eftir bestu getu (Kingsnorth-Hinrichs, 

2010). Hluti af heildrænni hjúkrun er þegar hjúkrunarfræðingar sinna fjölskyldu 

sjúklinganna. Tekið er fram í siðareglum Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga að í 

samvinnu við sjúklinga sinni hjúkrunarfræðingur þeim þörfum sem snúa að 

líkamlegum, andlegum, félagslegum og trúarlegum þáttum þeirra. Fjölskyldan hefur 

þarfir sem hjúkrunarfræðingurinn þarf að bregðast við og má þar nefna að styðja við 

bakið á henni, sérstaklega þegar um erfið mál er að ræða eins og hjartastopp (Félag 

íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d.; Kristín Björnsdóttir, 2005). 

Nærvera fjölskyldumeðlima á meðan á endurlífgun stendur er kjarninn í 

fjölskyldustuðningi, þar sem aðstandendum og sjúklingi er leyft að njóta samveru í 

annars erfiðum aðstæðum. Fjölskyldan hefur þá tækifæri til þess að veita hvert öðru 

og veika einstaklingnum stuðning, draga úr hjálparleysinu, vinna sig í gegnum 

alvarleika aðstæðna og jafnvel eyða síðustu mínútunum með deyjandi ástvini sínum 

(Kingsnorth-Hinrichs, 2010). 



Áhrif endurlífgunar á andlega líðan sjúklinga 27 

Aðstandendum er oft meinað að vera viðstaddir endurlífgun ástvina sinna, 

vegna truflana sem þeir geta valdið, til dæmis ef þeir falla í yfirlið. Einnig er ótti um 

að stofnunin eða heilbrigðisstarfsfólk fái frekar á sig kæru ef aðstandendur eru 

viðstaddir. Ekki hefur þó verið greint frá því í gögnum að neinn þessara þátta hafi 

valdið vandkvæðum né aukning hafi orðið á kærum (Kingsnorth-Hinrichs, 2010; 

Morrison o.fl., 2010)  

Robinson o.fl. (1998) könnuðu hvort aðstandendur myndu vilja vera viðstaddir 

endurlífgun og hvort nærveran hefði slæm áhrif á sorgarferlið þegar endurlífgunin ber 

ekki árangur. Aðstandendum sem tóku þátt í rannsókninni var skipt í tvo hópa, annars 

vegar þeim sem var boðið að vera viðstaddir endurlífgun og hins vegar þeim sem var 

ekki boðið upp á það og vísað inn í herbergi aðstandenda. Í úrtakinu var einn 

aðstandandi hjá hverjum sjúklingi og þeim fylgt eftir í mánuð eftir endurlífgunina. 

Tekið var viðtal við aðstandendurna eftir mánuð og aftur hálfu ári síðar þar sem 

notaðir voru spurningalistar til að spyrja út í ákörðunina um að vera viðstaddur 

endurlífgunina. Þátttakendurnir svöruðu einnig sálfræðilegum spurningum sem 

miðuðu að kvíða, þunglyndi, sorg, endurminningum og forðunarhegðun. Alls var 18 

aðstandendum fylgt eftir, átta úr hópnum sem var viðstaddur endurlífgun og tíu úr 

hinum hópnum. Þrír sjúklingar lifðu fram að útskrift í hópnum þar sem aðstandendur 

voru viðstaddir en allir sjúklingarnir létust í hinum hópnum. Engin alvarleg 

sálfræðileg áhrif var að finna hjá þeim sem voru viðstaddir og enginn þurfti að fara út 

eða upplifði hræðslu yfir því sem var verið að gera, auk þess trufluðu þeir ekki 

endurlífgunina. Enginn aðstandendanna sá eftir því að hafa verið viðstaddur 

endurlífgunina og fannst þeim gott að hugsa til þess að geta eytt síðustu stundunum 

með ástvini sínum þegar illa fór. Aftur á móti voru þrír í hópi þeirra sem ekki voru 

viðstaddir endurlífgunina, sem hefðu frekar viljað vera hjá ástvinum sínum. 
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Niðurstöðurnar sýna að nærvera í endurlífgun hafi fremur góð áhrif á líðan 

aðstandenda heldur en slæm (Robinson o.fl., 1998). 

Hafa verður í huga að aðstandendur geta fundið fyrir auknu álagi þegar þeir 

eru viðstaddir endurlífgun og jafnvel þróað með sér kvíða, þunglyndi og áfallastreitu. 

Slíkt getur haft mikil áhrif á líðan viðkomandi og komið í veg fyrir eðlilegan gang 

sorgarferlisins þegar sjúklingurinn lifir hjartastoppið ekki af (Robinson o.fl., 1998). 

Þau einkenni sem talin hafa verið upp eru um margt lík þeim tilfinningum sem 

sjúklingarnir geta upplifað og valda aðstandendum oft verulegu álagi. Því ber að huga 

vel að aðstandendunum og veita stuðning (Hildur Rut Albertsdóttir, 2010). 

Árið 1993 urðu samtök bráðahjúkrunarfræðinga fyrstu stóru samtökin til að 

hvetja til nærveru aðstandenda við endurlífgun. Samtökin hafa síðan þá gefið 

endurtekið út leiðbeiningar um þetta efni og hafa fleiri samtök fylgt í kjölfarið. 

Leiðbeiningar af þessu tagi segja að alltaf eigi heilbrigðisstarfsmaður að vera 

stuðningsaðili aðstandenda sem viðstaddir eru endurlífgun. Hlutverk 

heilbrigðisstarfsmannsins er umfram allt að veita aðstandendum stuðning á þessari 

erfiðu stundu. Einnig á hann að undirbúa aðstandendurna og fræða þá um hvað þeir 

kunni að sjá og heyra við endurlífgunina, auk þess verða meðlimir 

endurlífgunarteymisins að vita af aðstandendunum. Allt verður þetta gerast áður en í 

aðstæðurnar er komið (Kingsnorth-Hinrichs, 2010; Morrison o.fl., 2010). 

Við endurlífgunina er hlutverk stuðningsaðila að veita aðstandendum 

áframhaldandi stuðning og fræðslu, auk þess að sýna þeim hvar megi standa án þess 

að truflun verði á umönnun sjúklingsins. Fræðsla til viðstaddra ættingja við 

endurlífgun er mjög mikilvæg. Stuðningsaðilinn útskýrir þau flóknu læknisfræðilegu 

orð sem kunna að heyrast í aðstæðunum, útskýrir fyrir þeim það sem er um að vera og 

leitast við að svara þeim spurningum sem fjölskyldan kann að hafa. Einnig er það 
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hlutverk stuðningsaðilans að fylgjast með ástandi aðstandendanna og hvort 

aðstæðurnar séu nokkuð að verða þeim ofviða. Ef þeir sýna merki um streitu eða ef 

umönnun sjúklingsins er í hættu verður stuðningsaðilinn að fylgja þeim fram 

(Kingsnorth-Hinrichs, 2010).  

Í rannsókn Meyers, Eichhorn og Guzzetta (vitnað til í Kingsnorth-Hinrichs, 

2010) sögðu 98% þátttakenda að þeir myndu vildu vera viðstaddir endurlífgun 

ástvinar og 94% þeirra sem höfðu verið viðstaddir endurlífgun sögðust myndu gera 

það aftur ef til þess kæmi. Um þetta er einnig talað í leiðbeiningum Amerísku 

hjartasamtakanna en þar er sagt að yfirleitt vilji aðstandendur vera viðstaddir 

endurlífgun ástvina sinna (Morrison o.fl., 2010). 

Niðurstöður rannsóknar sýndu að þeir sem voru viðstaddir endurlífgun 

upplifðu síður endurminningar, minna þunglyndi og kvíða, minni forðunarhegðun, 

minni sorg og færri einkenni áfallastreitu. Þeir sögðust einnig trúa því að þeim hefði 

sennilega liðið verr ef þeir hefðu ekki fengið að vera viðstaddir eða þurft að bíða í 

aðstandendaherbergi (Robinson o.fl., 1998). Viðvera í endurlífgun sem ekki ber 

árangur getur hjálpað aðstandendum að syrgja hinn látna (Morrison o.fl., 2010).  

Hvað líðan sjúklinga varðar, leið þeim betur þegar aðstandandi var viðstaddur 

endurlífgunina. Þeim þótti gott að vita af aðstandanda hjá sér og mikill stuðningur 

hlaust af nærverunni (Robinson o.fl., 1998). Í rannsókn O'Brien & Fothergill-

Bourbonnais (2004) var munur á milli kynja á því hvort nærveru aðstandenda var 

óskað eða ekki. Karlmennirnir sem tóku þátt í rannsókninni vildu ekki hafa nákomna 

aðstandendur viðstadda af ótta við að þeir myndu þvælast fyrir en konurnar vildu aftur 

á móti hafa aðstandendur sína nálægt sér.  

Nærvera aðstandenda við endurlífgun er ekki í boði á öllum bráðamóttökum. 

Hjúkrunarfræðingar verða að vera upplýstir um ávinning þess að hafa aðstandendur 
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viðstadda endurlífgun og vera málsvarar þess að hafa þá viðstadda þegar við á 

(Kingsnorth-Hinrichs, 2010). Ef marka má rannsókn Robinson o.fl. (1998) er 

viðeigandi að bjóða aðstandanda að vera viðstaddur, ef það er hægt. Samt sem áður 

þarf að virða þá ákvörðun ef viðkomandi vill ekki vera viðstaddur. Í þeim tilfellum 

þarf að veita stöðugar upplýsingar og hugsa um aðstandendurna. Miklu máli skiptir að 

veita aðstandendum stuðning að endurlífgun lokinni hvort sem hún ber árangur eða 

ekki (Kingsnorth-Hinrichs, 2010).  

2.5.	  Samantekt	  	  

Í heimildasamantekt þessari hefur verið fjallað um endurlífgunarferlið, 

andlega líðan sjúklinga og hlutverk hjúkrunarfræðinga í því. Farið var í uppbyggingu 

lífkeðjunnar sem hefur það hlutverk að auka lífslíkur þeirra sem lenda í hjartastoppi 

og fjallar um mikilvægi þess að endurlífgun sé hafin sem fyrst og rafstuð gefið eins 

fljótt og kostur er. Farið var yfir árangur endurlífgunar á Íslandi, í Evrópu og í 

Ameríku. Fylgikvillum í kjölfar hjartastopps og árangursríkrar endurlífgunar var lýst 

og einkennum heilkennis í kjölfar hjartastopps. Þá var farið ítarlega í áhrif 

endurlífgunar á andlega líðan sjúklinga og upplifun þeirra af ótta, öryggisleysi, 

minnisleysi og fleiru. Í beinu framhaldi af því var fjallað um áfallastreitu og 

áfallastreituröskun, sem viðbrögð við jafnmikilli ógn og hjartastopp er. Að lokum var 

fjallað um hlutverk hjúkrunarfræðinga í endurlífgunarferlinu og áhrif nærveru 

aðstandenda. 
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3.	  Aðferðafræði	  

Í kaflanum hér á eftir verður fjallað um þær aðferðir sem höfundum þykir 

henta við framkvæmd fyrirhugaðrar rannsóknar á andlegri líðan sjúklinga eftir 

endurlífgun. Með rannsókninni verður leitast við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum:  

1. Hvaða áhrif hefur endurlífgun á andlega líðan sjúklings? 

2. Hefur nærvera aðstandenda við endurlífgun áhrif á andlega líðan sjúklings? 

3. Upplifa sjúklingar áfallastreitu eftir árangursríka endurlífgun? 

Færð verða rök fyrir því hvers vegna tiltekin rannsóknaraðferð er valin og sú 

aðferð síðan skýrð nánar. Val á úrtaki verður útskýrt og siðfræði rannsóknarinnar 

skoðuð. Farið verður í hvernig gagnsöfnun og úrvinnsla fara fram, ásamt réttmæti og 

áreiðanleika rannsóknarinnar. Í lok kaflans verður gerð stutt samantekt á efninu. 

3.1.	  Val	  á	  rannsóknaraðferð	  

Þegar velja á rannsóknaraðferð þarf að hafa í huga hvað er verið að rannsaka 

(Björn Bergsson, 2013). Í þessari rannsóknaráætlun sjá höfundar fyrir sér að gerð 

verði eigindleg rannsókn þar sem sú aðferð hentar efninu vel. Rannsóknarspurningum 

verður svarað út frá reynslu þátttakenda og niðurstöðurnar byggðar á því. 

3.1.1.	  Eigindlegar	  rannsóknaraðferðir.	  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru mismunandi eftir því hvað er verið að 

rannsaka, en allar einkennast þær af vettvangsrannsóknum eða djúpviðtölum, stundum 

hvoru tveggja (Björn Bergsson, 2013; Sigurður Kristinsson, 2013). Markmið þeirra er 

alla jafna að fá skilning á og lýsa ákveðnum fyrirbærum ásamt því að skoða veruleika 

þátttakenda. Þær henta því vel til að rannsaka upplifun einstaklinga af ákveðnum 

atburði eða fyrirbæri, eins og tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er, og áhersla er lögð 

á reynslu þátttakenda og veruleika þeirra (Björn Bergsson, 2013; Sigríður 
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Halldórsdóttir, 2013b). Auk þess gæti reynst erfitt að svara rannsóknarspurningunum 

með tölfræðilegum niðurstöðum, sem ýtir enn undir val á eigindlegri 

rannsóknaraðferð. 

Eigindlegar aðferðir eru þó ekki gallalausar og meðal annars skiptir það miklu 

máli hversu hæfur spyrjandi er í djúpviðtölum. Hann verður að vera hlutlægur, hafa 

rétta líkamsbeitingu og einnig getur skipt máli hvernig hann bregst við svörum eða 

frásögnum viðmælenda sinna (Kristín Björnsdóttir, 2005). Niðurstöður eigindlegra 

rannsókna eru fyrst og fremst í orðum og gefa fyrir vikið dýpri skilning á fyrirbærinu 

sem rannsakað er (Bryman, 2004; Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Til eru mismunandi leiðir innan eigindlegrar aðferðafræði en ein af þeim er 

fyrirbærafræði Vancouver skólans. Sigríður Halldórsdóttir (2000) er vel kunnug þeim 

fræðum og segir Vancouver skólann fjalla um fyrirbærafræðilega nálgun í 

rannsóknum á mönnum með áherslu á upplifun og skilning sem þeir hafa á lífi sínu. 

Þessi lýsing hentar að mati höfunda vel til rannsókna á andlegri líðan eftir endurlífgun 

og varð því aðferðin fyrir valinu. 

3.2.	  Val	  á	  úrtaki	  	  

Við gerð rannsókna þarf að velja úrtak út frá markmiðum og tilgangi þeirra. 

Þátttakendur þurfa að hafa reynslu af efninu sem rannsakað er, geta ígrundað hana og 

vera tilbúnir að deila henni. Í eigindlegum rannsóknum er ein tegund úrtaka svokallað 

tilgangsúrtak, sem höfundar telja að henti vel fyrir rannsókn sem þessa þar sem valdir 

eru þeir þátttakendur sem henta og stærð úrtaksins ekki ákveðin fyrirfram (Katrín 

Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013; Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Stærð úrtaks hefur áhrif á gagnagreiningu, áreiðanleika og 

trúverðugleika rannsóknar, en með fleiri viðtölum fást fyllri upplýsingar (Katrín 

Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Höfundar sjá fyrir sér að úrtakið myndi 
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innihalda 5-15 þátttakendur sem, miðað við tíðni og lifun endurlífgunar á Íslandi, yrði 

safnað á tveggja ára tímabili (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Allir þátttakendur 

þyrftu að vera á aldursbilinu 18 til 80 ára. Ástæðan fyrir hámarksaldri er sú að 

samkvæmt niðurstöðum rannsókna eru að jafnaði fleiri líkamlegir fylgikvillar hjá 

einstaklingum yfir 80 ára sem gætu verið tengdir aldri en ekki afleiðingar 

hjartastoppsins (Beesems o.fl., 2014). Þátttakendur þurfa að vera íslenskir 

ríkisborgarar og geta veitt upplýst samþykki. Tekið verður viðtal og ári seinna verður 

annað viðtal tekið sem byggist á svörunum úr fyrra viðtali. Falli einhver 

þátttakendanna frá á milli viðtala er viðkomandi sjálfkrafa dottinn úr úrtakinu og 

gögnum úr fyrra viðtalinu eytt.   

Alhæfanleiki er hugtak sem snýst um hversu vel er hægt að segja til um þýðið 

út frá úrtakinu sem skoðað var. Varast ber að alhæfa út frá niðurstöðum eigindlegra 

rannsókna en sé úrtakið rétt valið og hlutfall svarenda hátt er mögulegt að það sé 

lýsandi fyrir þýðið (Björn Bergsson, 2013). 

3.3.	  Siðfræði	  

Rannsóknir sem gerðar eru þurfa að uppfylla ákveðnar siðfræðilegar kröfur. 

Hér á landi eru sérstakar siðanefndir starfandi á Landspítalanum og Sjúkrahúsi 

Akureyrar auk þess sem ráðherra skipar á fjögurra ára fresti Vísindasiðanefnd 

Háskóla Íslands (Ólöf Ýrr Atladóttir, Ingileif Jónsdóttir og Björn Guðbjörnsson, 

2013; Sigurður Kristinsson, 2013). Vísindasiðanefnd yfirfer rannsóknaráætlun og 

sendir að því loknu ábyrgðarmanni viðkomandi rannsóknar bréf með athugasemdum 

sínum og spurningum. Ekki má hefja rannsóknarvinnu áður en endanlegt leyfi hefur 

borist frá Vísindasiðanefnd. Ávallt skal hafa hugfast að ekki sé hægt að rekja 

upplýsingar til einstaklinga í úrtaki rannsóknar. Áður þurfti að sækja um sérstakt leyfi 

til Persónuverndar en samkvæmt nýjum reglum þarf ekki lengur að sækja um það svo 
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fremi sem umsókn til Vísindasiðanefndar liggi fyrir (Vísindasiðanefnd, e.d.a; 

Vísindasiðanefnd, e.d.b).  

Þegar upplýsingar um rannsókn eru lagðar fyrir væntanlega þátttakendur eiga 

þær að vera skriflegar, sjá fylgiskjal 1. Rannsakandi semur svokallað upplýsingablað 

sem ætlað er að þátttakendur undirriti áður en siðanefnd fær rannsóknaráætlun í 

hendurnar, það er kallað að fá upplýst samþykki. Upplýsingarnar eiga að vera þannig 

settar fram að þátttakendur skilji þær og skal honum tilkynnt að hann geti hætt 

þátttöku hvenær sem er í ferlinu óski hann þess, sjá fylgiskjal 2 (Ólöf Ýrr Atladóttir 

o.fl., 2013; Sigurður Kristinsson, 2013).  

Nálægð rannsakenda og þátttakenda getur verið mikil í eigindlegum 

rannsóknum og því sérstaklega mikilvægt að trúnaður sé haldinn við þátttakendur og 

hagsmuna þeirra gætt öllum stundum. Sé nálægðin mikil getur hún valdið því að 

rannsakandi hafi óviljandi áhrif á upplifun, túlkun eða frásögn þátttakanda sem raskar 

hlutleysinu. Í fámennum löndum eins og Íslandi skal ávallt hafa í huga hversu 

auðrekjanlegar upplýsingar geta verið og því skiptir máli að gæta fyllsta trúnaðar 

þegar persónulegar upplýsingar eru meðhöndlaðar (Björn Bergsson, 2013; Katrín 

Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013; Kristín Björnsdóttir, 2005; Sigurður 

Kristinsson, 2013). 

3.4.	  Gagnasöfnun	  og	  úrvinnsla	  	  

Öflun gagna er það sem rannsóknir byggja á og þurfa gögnin að vera vönduð 

til að rannsóknin teljist áreiðanleg (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013). Fyrirbærafræði er aðferð innan eigindlegra rannsókna til að greina gögn og sjá 

höfundar fyrir sér að hún verði notuð. Aðferðin miðar að því að reynsla einstaklinga 

er rannsökuð með opnum huga og rannsakandi leggur til hliðar forhugmyndir sínar, ef 

einhverjar eru (Kristín Björnsdóttir, 2005; Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). Í 
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fyrirbærafræði leitast rannsakandi við að fá skilning á reynslu þátttakenda og sjá lífið 

með þeirra augum. Því telja höfundar aðferðina henta vel, þar sem viðfangsefnið er 

viðkvæmt og þess eðlis að niðurstöðurnar verða byggðar á reynslu þátttakenda 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013; Sigríður Halldórsdóttir, 

2013a). 

Höfundar ætla að nota hálfstöðluð djúpviðtöl, þar sem spurningarnar eru opnar 

en viðtalinu stýrt að hluta til. Viðtölin verða hljóðrituð, síðar afrituð og gögnum eytt 

eftir það. Viðtölin eru síðan greind í yfirþemu og undirþemu eftir reglum Vancouver 

skólans, til að auðvelda úrvinnslu gagna og finna kjarnann í þeim. Þemun hafa síðan 

áhrif á hvernig niðurstöðurnar eru túlkaðar, en greiningin er einnig gerð til að 

rannsakandinn ákveði ekki út frá sínum forsendum hvað er áhugaverðast eða 

mikilvægast í viðtölunum (Björn Bergsson, 2013). 

Hafa þarf í huga að þátttakendur hafi fengið tíma til að vinna úr þeim áföllum 

sem þeir hafa lent í áður en fyrra viðtalið verður tekið. Þá þykir höfundum ráðlagt að 

hafa annað viðtal ári síðar, þegar þátttakendur rannsóknarinnar hafa gengið í gegnum 

aðlögunarferlið sem lýst er í fræðilegu samantektinni hér að framan. Síðara viðtalið 

hefur þann tilgang að dýpka skilning á svörunum úr fyrra viðtalinu en mun innihalda 

aðrar spurningar byggðar á svörum úr fyrra viðtali, sjá fylgiskjal 3. 

3.5.	  Réttmæti	  og	  áreiðanleiki	  

Til að meta gæði rannsóknar eru notuð hugtökin áreiðanleiki og réttmæti  

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Með áreiðanleika er átt við 

hversu traustar upplýsingarnar eru og hvort sambærilegar niðurstöður er að finna í 

öðrum rannsóknum. Réttmæti snýst um að meta hversu gott mælitækið sé (Björn 

Bergsson, 2013). Hlutlægni getur haft áhrif á réttmæti rannsóknar sé rannsakandi ekki 

laus við fordóma eða hafi persónulegar væntingar um efnið sér til hagnaðar. Ef 
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rannsakandi fylgir þeirri aðferð sem valin hefur verið og hefur í huga þær takmarkanir 

eða villur sem geta haft áhrif á rannsóknina og réttmæti hennar, eru allar líkur á því að 

rannsóknin verði góð (Björn Bergsson, 2013). 

3.6.	  Samantekt	  

Hér hefur verið gerð grein fyrir eigindlegri aðferðafræði auk þess sem færð 

hafa verið rök fyrir því að velja slíka aðferð fyrir þessa rannsóknaráætlun. Farið var 

yfir mikilvægi þess að velja úrtak vel og þau skilyrði sem sett eru fyrir þátttöku í 

rannsókn. Gerð hafa verið skil á þeim siðfræðilegu þáttum sem hafa þarf í huga við 

framkvæmd rannsóknar og fyrirbærafræðileg gagnasöfnun og úrvinnsla verið 

skilgreind. 	  
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4.	  Umræður	  

Í þessum kafla verða tekin saman aðalatriðin úr fræðilegu samantektinni hér 

að framan auk þess sem vangaveltur höfunda um efnið verða settar fram. Þá verða 

gildi fyrirhugaðrar rannsóknar fyrir hjúkrunarfræði lögð fram og loks gerð stutt 

samantekt á kaflanum. 

4.1.	  Samantekt	  úr	  fræðilegri	  heimildasamantekt	  

Niðurstöður þeirra rannsókna sem skoðaðar hafa verið hér á undan sýna 

ákveðin þemu í líðan og aðlögun sjúklinga eftir endurlífgun. Til að mynda komu fram 

þemu í rannsóknum O'Brien og Fothergill-Bourbonnais (2004) og Ketilsdottir o.fl. 

(2014) byggð á tilfinningum á borð við ótta og öryggisleysi. Auk þess uppliðu 

sjúklingarnir minnkaða afkastagetu og minnisleysi en að lokum aðlöguðust þeir 

breyttu ástandi. Bremer o.fl. (2009) lýsa svipuðum tilfinningum hjá sínum 

þátttakendum en fjalla auk þess ítarlega um minnistapið sem margir upplifa eftir 

endurlífgunina. Samkvæmt þeirra niðurstöðum hafa einstaklingar sem upplifa slíkt 

minnistap mikla þörf fyrir að fá svör við spurningum um ástand sitt og aðdraganda 

hjartastoppsins. Við hjúkrun eftir árangursríka endurlífgun er gott að hafa þetta í huga 

ef sjúklingurinn hefur spurningar um atburðinn og ástand sitt.  

Þær tilfinningar, sem hér hefur verið lýst, endurspeglast að miklu leyti í 

einkennum áfallastreitu. Í kjölfar þeirra einkenna þróa sumir með sér 

áfallastreituröskun sem er varanlegra ástand en áfallastreita (Guðfinnur P. 

Sigurfinnsson og Kristinn Tómasson, 2001; Hildur Rut Albertsdóttir, 2010; Ladwig 

o.fl, 1999; Tedstone og Tarrier, 2003). Fjórar af 14 rannsóknum í fræðilegri 

samantekt frá árinu 2003 sýndu tengsl á milli hjartastopps og áfallastreituröskunar en 

einnig komu í ljós ýmsir áhrifaþættir, eins og fyrri saga sjúklings af áfallastreitu eða 

hjartastoppi (Tedstone og Tarrier, 2003). Hér sést enn mikilvægi þess að 
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hjúkrunarfræðingur ræði við sjúklinginn um atburðinn og aðstoði hann við að koma 

úrvinnslu tilfinninga sinna í góðan farveg. 

Þunglyndi og kvíði geta hrjáð sjúklinga eftir hjartastopp, auk þess sem hvort 

tveggja er dæmi um einkenni áfallastreitu (Guðfinnur P. Sigurfinnsson og Kristinn 

Tómasson, 2001; Hildur Rut Albertsdóttir, 2010; Ladwig o.fl., 1999). Höfundar þessa 

verkefnis töldu í upphafi að þunglyndi og kvíði væru meðal helstu andlegu fylgikvilla 

árangursríkrar endurlífgunar. Í verkefni Hildar Rutar Albertsdóttur (2010) kemur hins 

vegar fram að það á ekki við á Íslandi og heimildir sýna að erlendis er tíðni 

þunglyndis og kvíða eftir endurlífgun allt niður í 7% (Wachelder o.fl., 2009; Wilder 

Schaaf o.fl., 2013). Það er því augljóslega ekki svo að allir sem lifa af hjartastopp og 

endurlífgun þjáist af þunglyndi og kvíða, en þó er mikilvægt að vanmeta ekki 

alvarleika þessara fylgikvilla. 

Í fræðilegu samantektinni var nærvera aðstandenda við endurlífgun skoðuð og 

kom í ljós að hún getur haft jákvæð áhrif á líðan sjúklingsins sem og aðstandendanna 

sjálfra (Kingsnorth-Hinrichs, 2010; Robinson o.fl., 1998). Þar sem skiptar skoðanir 

eru milli heilbrigðisstarfsmanna á því hvort leyfa eigi nærveru aðstandenda við 

endurlífgun er mikilvægt að hvert tilfelli fyrir sig sé metið með þetta í huga. 

Rannsókn (MacLean o.fl., 2003) á reynslu hjúkrunarfræðinga af verklagi við 

endurlífgun á þeirra deildum sýndi að fæstar deildir höfðu reglur um það hvort 

nærvera aðstandenda við endurlífgun væri leyfileg. Um fjórðungur þeirra 

hjúkrunarfræðinga sem spurðir voru sögðu að nærvera aðstandenda væri bönnuð þó 

deildin hefði engar reglur um það en í 45% tilfella var aðstandendum þó leyft að vera 

viðstöddum. Rúmur helmingur þátttakendanna sagðist vera hlynntur því að bjóða 

aðstandendum að vera við endurlífgun. Hægt er að álykta út frá þessum niðurstöðum 

að hrein tilviljun ráði því gjarnan hvort aðstandendum er boðið að vera viðstaddir 
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endurlífgun á sínum nánustu, það er hvort vakthafandi starfsmaður er almennt 

hlynntur nærveru aðstandenda, fremur en vel ígrunduð ákvörðun. 

Niðurstöður rannsókna sem skoðaðar voru í fræðilegu samantektinni sýndu að 

í flestum tilfellum leið bæði sjúklingnum og aðstandendum betur þegar nærvera 

nákominna var leyfð, en stundum upplifðu aðstandendur þó aukið álag og þróuðu 

síðar með sér kvíða og þunglyndi (Kingsnorth-Hinrichs, 2010; Morrison o.fl., 2009). 

Á móti kemur að þeir aðstandendur sem ekki voru viðstaddir endurlífgun á sínum 

nánustu sáu margir hverjir eftir þeirri ákvörðun, eins og kemur til dæmis fram í 

niðurstöðum rannsóknar Robinson o.fl. (1998).  

Áður en gagnaöflunin fyrir þessa ritgerð hófst höfðu höfundar lítið velt fyrir 

sér viðhorfum sínum til nærveru aðstandenda við endurlífgun og lítið lesið sér til um 

efnið. Eftir að hafa aflað ógrynni upplýsinga og skoðað ólík sjónarmið er það einróma 

samþykki höfunda að hlutverk hjúkrunarfræðinga sé að fræða aðstandendur svo þeir 

geti sjálfir tekið ákvörðun um hvort þeir kjósi að vera viðstaddir endurlífgun á sínum 

nánustu. Samtök bráðahjúkrunarfræðinga voru fyrstu stóru samtökin til að hvetja til 

nærveru aðstandenda við endurlífgun (Kingsnorth-Hinrichs, 2010) og að mati 

höfunda eru þar fagmenn sem hafa víðtæka reynslu á þessu sviði. 

	  4.2.	  Gildi	  fyrir	  hjúkrunarfræði	  

Hjúkrunarfræðingar gegna veigamiklu hlutverki í endurlífgun sjúklinga, meðal 

annars vegna þess að þeir eru oft fyrstir til að uppgötva og meðhöndla 

upphafseinkenni hjartstopps (O'Brien og Fothergill-Bourbonnais, 2004; Pothitakis 

o.fl.,  2011). Ásamt því að vera fyrstir til að bregðast við þurfa hjúkrunarfræðingar að 

sinna stöðugu eftirliti, veita viðeigandi meðferð og standa vörð um rétt sjúklingsins 

(Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d.; Pothitakis o.fl., 2011). Hildur Rut 

Albertsdóttir (2010) segir í grein sinni að mikilvægt sé að styðja við sjúklinga og auka 
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öryggi þeirra bæði fram að og eftir útskrift til þess að veita bestu hjúkrun sem völ er á. 

Mat höfunda er að þarna sé um að ræða heildræna hjúkrun, sem er lykilatriði eftir 

áföll á borð við hjartastopp því hjúkrun andlegra fylgikvilla eru ekki síður mikilvæg 

en líkamlegra. 

Þær rannsóknir sem skoðaðar hafa verið sýna mikilvægi heildrænnar hjúkunar 

á ýmsan hátt, til að mynda er mikil áhersla lögð á að leyfa sjúklingum að viðra 

tilfinningar sínar innan tveggja sólahringa frá atburðinum. Hlutverk 

hjúkrunarfræðinga er að hvetja til þess í von um að áfallastreita verði í lágmarki og að 

sjúklingar þrói ekki með sér áfallastreituröskun (Wachelder o.fl., 2009; Wilder Schaaf 

o.fl., 2013). Einnig er mikilvægt að leyfa sjúklingum að ræða atburðinn vegna 

mögulegs minnistaps, sem áður hefur verið nefnt. Það er stór þáttur í bataferli 

sjúklingsins að geta sett saman heildarmynd af atburðinum og til þess þarf hann 

aðstoð hjúkrunarfræðingsins og jafnvel annarra sem viðstaddir voru endurlífgunina. 

Svo það sé raunhæft að sjúklingur tjái sig um áfall eins og hjartastopp verður 

hjúkrunarfræðingurinn að vera til staðar og sýna stuðning (Bremer o.fl., 2009; 

Guðfinnur P. Sigurfinnsson og Kristinn Tómasson, 2001; Hildur Rut Albertsdóttir, 

2010; Margrét Blöndal, 2007; Tedstone og Tarrier, 2003). Sýni sjúklingur einkenni 

áfallastreitu er afar mikilvægt að meta alvarleika hennar og bregðast skjótt við 

(Kristinn Tómasson, 2001). Andlegur stuðningur fyrir sjúklinginn og aðstandendur 

hans er gott dæmi um heildræna hjúkrun.  

Höfundar telja að niðurstöður fyrirhugaðrar rannsóknar gætu gefið ítarlegri 

upplýsingar um hvað vert er að hafa í huga við hjúkrun sjúklinga eftir árangursríka 

endurlífgun og hvernig unnt er að veita heildræna hjúkrun. Niðurstöðurnar gætu gefið 

dýpri skilning á andlegri líðan eftir endurlífgun og þarfir sjúklinganna sem væri góð 
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viðbót við þá þekkingu sem nú þegar er til staðar um líkamlega fylgikvilla og hjúkrun 

við þeim. 

4.3.	  Samantekt	  	  

Í þessum kafla hafa verið rædd áhrifin sem endurlífgun hefur á andlega líðan 

sjúklinga. Borin voru saman meginþemu rannsókna og vangaveltur höfunda settar 

fram. Einnig var skoðuð nærvera aðstandenda með tilliti til áhrifa á andlega líðan 

sjúklinga og aðstandenda. Fjallað var um víðtækt hlutverk heildrænnar hjúkrunar eftir 

endurlífgun og lögð áhersla á það lykilatriði að hjúkrunarfræðingur sé til staðar fyrir 

skjólstæðing sinn eftir slíkt áfall, hvetji hann til að tjá líðan sína og aðstoði hann við 

að fá heildarmynd af atburðinum.  

 

  



Áhrif endurlífgunar á andlega líðan sjúklinga 42 

5.	  Lokaorð	  

Umfjöllunin hér að framan hefur dregið saman ýmsan fróðleik varðandi 

endurlífgun og áhrif hennar á andlega líðan. Hingað til hefur meiri áhersla verið lögð 

á að rannsaka líkamlega fylgikvilla endurlífgunar og meðferðir við þeim. Þar af 

leiðandi gæti rannsókn á andlegum fylgikvillum dýpkað skilning og þekkingu á 

þörfum sjúklinga sem standa frammi fyrir því krefjandi verkefni að aðlagast lífinu á 

ný eftir hjartastopp og endurlífgun. Með það að leiðarljósi tóku höfundar tiltekið efni 

til umfjöllunar og settu fram rannsóknaráætlun þessa í von um að hægt væri að svara 

þeim rannsóknarspurningum sem lagðar voru fram.  

Fróðlegt væri, bæði fyrir almenning og heilbrigðisstarfsfólk, að sjá niðurstöður 

fyrirhugaðrar rannsóknar. Ef til vill gætu þeir sem hafa lent í hjartastoppi og verið 

endurlífgaðir fundið huggun í að vita til þess að fleiri upplifi álíka tilfinningar á 

meðan heilbrigðisstarfsfólk gæti nýtt niðurstöðurnar til að efla sig og bæta í starfi. 

Auk þess gætu niðurstöðurnar vakið almenning til umhugsunar um endurlífgun ásamt 

því að opna umræðuna um nærveru aðstandenda og áhrif hennar, bæði á sjúklinginn 

og aðstandandann.  

Við gerð rannsóknaráætlunarinnar hefur þekking höfunda um tiltekið efni 

aukist til muna og enginn vafi leikur á að sú þekking muni nýtast í starfi sem 

hjúkrunarfræðingar um komandi ár. Auk þess að vera nú meðvitaðri um mögulega 

fylgikvilla endurlífgunar hefur verkefnið opnað augu höfunda um mikilvægi 

heildrænnar hjúkrunar og hversu veigamiklu hlutverki hjúkrunarfræðingar gegna í 

endurlífgunarferlinu og því sem á eftir kemur.  
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Fylgiskjal	  1:	  Drög	  að	  kynningarbréfi	  

Kynningarbréf fyrir vísindarannsókn um áhrif  

endurlífgunar á andlega líðan sjúklinga 

Ágæti viðtakandi. 

Tilgangur þessa kynningarbréfs er að veita upplýsingar um fyrirhugaða 

rannsókn svo þátttakendur geti gefið upplýst samþykki um þátttöku. Tilgangur 

rannsóknarinnar er að safna upplýsingum um andlega líðan sjúklinga eftir endurlífgun 

og markmiðið er að bæta þannig þekkingu og vonandi meðferð eftir endurlífgun í 

framtíðinni. Tekin verða viðtöl við þátttakendur, sem allir eiga það sameiginlegt að 

hafa lent í hjartastoppi og þurft á endurlífgun að halda.  

Ef þú samþykkir að taka þátt munu rannsakendur koma til þín eða mæla sér 

mót við þig til að taka viðtal. Ávallt verður heimilt að sleppa því að svara spurningum 

í viðtölum, án þess að gefa ástæðu. Ári síðar verður tekið annað viðtal og munu 

rannsakendur einnig, með þinni heimild, fá aðgang að þínum sjúkraskrám til þess að 

fá upplýsingar um aðgerðir, meðferð og/eða annað sem viðkemur rannsókninni. 

Heimilt er að neita þátttöku eða draga sig úr rannsókninni hvenær sem er, án 

skýringa. Ef þú þarfnast frekari upplýsinga eða ef spurningar vakna, hvetjum við þig 

eindregið til að hafa samband við einhvern af undirrituðum. 

 

 

Virðingarfyllst, 

 

________________________________  Sími: ________________ 

________________________________  Sími: ________________  

________________________________  Sími: ________________  
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Fylgiskjal	  2:	  Drög	  að	  samþykkisyfirlýsingu	  

Upplýst samþykki þátttakenda 

Ég undirrituð/aður hef lesið kynningabréf varðandi fyrirhugaða rannsókn um 

áhrif endurlífgunar á andlega líðan sjúklinga, fengið fullnægjandi upplýsingar um 

rannsóknina, í hverju þátttakan er fólgin, hugsanlegar áhættur og ávinning.  

Ég geri mér grein fyrir því að þátttaka mín felur í sér að rannsakendur fái 

aðgang að sjúkraskrám mínum til notkunar í rannsókninni. Ég hef verið upplýst/ur um 

að algjörri nafnleynd er heitið og að allar persónulegar upplýsingar verði órekjanlegar 

ásamt því að virðing verði borin fyrir þátttakendum í hvívetna. 

Ég veiti hér með samþykki mitt fyrir notkun persónuupplýsinga minna og að 

nýttar verði upplýsingar úr viðtölum í rannsókninni. Mér er einnig ljóst að ég get 

hætt þátttöku hvenær sem er eftir að rannsóknin hefst, án skýringa, og án þess að 

afsala mér aðgengi að opinberri heilbrigðisþjónustu.  

Sé mér ekki fært að skrifa undir samþykkisyfirlýsingu þessa sjálf/ur vegna 

líkamlegra takmarkana veiti ég undirrituðum umboð til þess, í votta viðurvist. 

 

 
_________________ 
Dagsetning og staður 
 
     
_____________________________  _____________________________ 
Undirskrift þátttakanda   F.h. þátttakanda - tengsl 
 
 
      _____________________________ 
       
       

_____________________________ 
Vottar 

 
 

______________________________ 
Fyrir hönd rannsakenda  
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Fylgiskjal	  3:	  Drög	  að	  viðtalsramma	  

Viðtalsrammi 

Fyrra viðtal 

1. Hver er reynsla þín af því að vera endurlífguð/aður? 

2. Hvaða áhrif hafði endurlífgunin á þína andlegu líðan? 

3. (þegar við á) Hvaða áhrif hafði viðvera aðstandanda við endurlífgunina á 

líðan þína? 

4. (þegar við á) Hvaða áhrif hafði það á líðan þína að enginn aðstandandi 

skildi vera viðstaddur? 

5. Hvernig hefur þér gengið að vinna úr áfallinu? 

6. Telur þú að atburðurinn muni hafa áhrif á framtíð þína? Ef svo er, þá 

hvernig? 

 

Seinna viðtal 

Byggir á svörum úr fyrra viðtali. 

 


